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Výroční zpráva za školní rok 2009/2010
I.
Základní údaje o škole

1. Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka,
Praha 4 – Braník, Roškotova 4
2. Ředitel školy:
Statutární zástupce:
Zástupce ředitele:
Zástupce ředitele:

Mgr. Milan Purnoch, telefon 241 046 946
Mgr. Martina Durmanská, telefon 241 046 919
e-mail: durmanska.martina@kjj.cz
Mgr. Marek Sichrovský, telefon 241 046 901
e-mail: sichrovsky.marek@kjj.cz
PaedDr. Helena Mrázová, telefon 241 046 901
e-mail: mrazova.helena@kjj.cz

3. Webové stránky právnické osoby: www.kjj.cz
4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita
a) Konzervatoř:

ve školním roce 2009/2010 měla cílovou kapacitu 320 žáků

b) Vyšší odborná škola:

ve školním roce 2009/2010 měla cílovou kapacitu 84 žáků

c) Domov mládeže KJJ:

ve školním roce 2009/2010 měl cílovou kapacitu 100 lůžek

5. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoře a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny
ve školském rejstříku

škola

kód

Konzervatoř

82-44-M/001
82-44-N/001
82-47-M/001

Vyšší odborná škola

název oboru / vzdělávacího
programu
Hudba – zaměření Populární
hudba
Hudba – zaměření Populární
hudba
Dramatické umění - zaměření
Muzikál

cílová
kapacita
oboru /
programu

poznámka
(uveďte, pokud obor
nebyl vyučován, je
dobíhající atd.)

260
260
60

82-47-N/04

Tvorba textu a scénáře

24

82-44-N/01

Hudba - zaměření Jazz

30

82-47-N/01

Dramatické umění Herecká a dramatická autorská
tvorba

30

ve školním roce
2009/10 nebyl obor
vyučován
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6. Změny ve skladbě oborů vzdělání /vzdělávacích programů oproti školnímu r. 2009/2010
Ve školním roce 2009/2010 nebyly provedeny žádné změny ve skladbě oborů vzdělávání.
7.

Místa poskytovaného vzdělávání
a) budova školy, Praha 4, Roškotova 4 (majitel hl. m. Praha)
b) jiná odloučená pracoviště škola nemá

8.

Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka je umístěna v objektu, který tvoří dvě budovy o
šesti podlažích, vzájemně spojené dvojpodlažní chodbou. Celá stavba je z betonových panelů.
Prostory budovy byly celkovou rekonstrukcí dokončenou v roce 2003 upraveny pro potřebu
vzdělávání v konzervatoři a postupně začaly být vybavovány i novým nábytkem. Začátkem školního
roku 2004/05 se zvýšil počet učeben v důsledku odstěhování kadeřnického učiliště. Tím byly
vytvořeny podmínky pro zajištění výuky teoretických předmětů podle současných požadavků a byl
získán i prostor pro knihovnu a studovnu. Přijetím nové knihovnice bylo umožněno rozšířit provoz
knihovny a kopírky téměř na celou dobu, kdy probíhá ve škole vyučování. Další rozvoj školy však
vyžaduje další zvýšení počtu učeben. Prvořadým úkolem je vybudování nového samostatného
tanečního sálu. V současné době probíhá výuka tanečních disciplín v koncertním sále školy, který
však nevyhovuje svými rozměry, hlavně výškou stropu. Kromě toho tato výuka omezuje ostatní
oddělení školy, které potřebují sál rovněž využívat. Další komplikací je neustálé upravování
podlahové plochy – odkrývání a překrývání baletizolu kobercem. Materiální základnu školy, zejména
nástrojový fond, je potřebné neustále doplňovat a vyměňovat staré a nevyhovující nástroje za nové.
Rovněž v nahrávacím studiu školy je potřeba neustále obměňovat zastaralou techniku a doplňovat ji o
novou.
Materiální zajištění se odvíjí od požadavků jednotlivých vyučujících. Celkově lze říct, že je
dostačující, nicméně řada přístrojů, nástrojů a aparatur je poměrně zastaralá. V poslední době se
nedílnou součástí vyučovacího procesu stává výpočetní technika. Bohužel však není ve všech
učebnách a většinou jde o „vysloužilé“
přístroje.
Ve školním roce 2009/2010 došlo
přestavbě vstupní haly školy. Nové
architektonické řešení funkčně a esteticky
beze zbytku nahradilo nevyhovující
předchozí stav. Bylo tak zmodernizováno
pracoviště ostrahy a zaveden nový
elektronický systém zabezpečení učeben a
vypůjčování klíčů.
Přestavbou současně vznikla nová
kancelář správců IT včetně nové
serverovny,
která
je
vybavená
klimatizační jednotkou a automatickým
Stav vrátnice před rekonstrukcí
hasicím systémem. Těmito změnami
vedení školy přispělo k zásadnímu
zlepšení pracovních podmínek svých zaměstnanců. Tato technická změna umožňuje další
technologický rozvoj školy v oblasti IT.
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Stav vrátnice po rekonstrukci

Byly zakoupeny tři nová PC a server pro zálohování dat, server pro spuštění e-learningové platformy
moodle a dalších webů, které slouží k usnadnění komunikace učitelů se studenty a s veřejností.

9.

Školská rada

Ve školním roce 2005/2006 byla v KJJ v souladu se školským zákonem zřízena školská rada.
K prvnímu jednání se sešla 8. 11. 2005.
Jejími členy v roce 2009/2010 byli Mgr. Markéta Reedová, Ivan Bednář (zástupci magistrátu), Ing.
Vladimíra Lesenská (zástupce nezletilé studentky), Jan Linhart, Milan Tesař a Jiří Kulišev
(pedagogové), Kamil Janský (student).
Dne 20.11.2009 se Milan Tesař vzdal členství ve Školské radě. Za pedagogy byl na jeho místo zvolen
Jiří Kulišev.
V průběhu školního roku 2009/2010 se ŠR sešla pětkrát. Vyjadřovala se k provozním záležitostem
školy (mj. projednala, doplnila a schválila nový Školní řád).
Komunikace s vedením školy probíhala standardním způsobem, podle potřeb jedné či druhé strany.
Ve Vyšší odborné škole byla zřízena školská rada, která se k prvnímu jednání sešla 8. 3. 2006.
Jejími členy v roce 2009/2010 byli Mgr. Markéta Reedová, Ivan Bednář (zástupci magistrátu), Mgr.
Marek Stašek (pedagogové), Pavel Jonák, Michael Krásný (studenti).
4. 2. 2010 ukončil mandát předseda M. Krásný a novým předsedou byl zvolen Pavel Jonák.
Předmětem jednání byly stejné provozní záležitosti jako u školské rady konzervatoře.
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II.
Pracovníci školy
1) Pedagogičtí pracovníci

vyšší odborná
škola
domov
mládeže

x)*

x)*

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané
celkem

x)*

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

x)*

externí učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

4

externí učitelé
fyzické osoby celkem

4

interní učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

konzervatoř

interní učitelé
fyzické osoby celkem

škola

ředitel a zástupci
ředitele
fyzické osoby celkem
ředitel a zástupci
ředitele
přepočtení na plně
zaměstnané

a. Počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů)

129

104,5

7

1,9

136

106,4

15)** 10,31)**
0

0

1

0,15

16**

10,46

0

0

7

5,32

)* ředitel školy a zástupci jsou společní pro všechny součásti školy
)** někteří učitelé vyučují současně na konzervatoři i VOŠ

b. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)

počet pedagogických pracovníků
Konzervatoř

Vyšší odborná
škola
Domov mládeže

kvalifikovaných

celkem % z celkového
počtu ped. pracovníků

133

97,8%

nekvalifikovaných

3

2,2%

kvalifikovaných

16

100%

nekvalifikovaných

0

0%

kvalifikovaných

6

85,7%

nekvalifikovaných

1

14,3%

6

c. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

UK v Praze

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - kombinovaná
forma

1

Internet Info,s.r.o

Školení Dobrého webu

1

Internet Info,s.r.o

Školení Dobrého webu - pro pokročilé

1

Paris-vzděl.agentura

Aktuální změny právních předpisů ve školství pro rok 2009/2010

2

Odborconsult-D

Aktuální otázky ZP

1

JAMU Brno

Klavír v akademickém roce 2009/2010

1

Služba škole MB

Dvanáct měsíců-aneb změny v právních předpisech a dokumentace
školy

1

Certis

Školení k novým maturitám

6
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2) Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu)
a. počty osob

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně zaměstnané

18

17,2

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků

ODBORCONSULT-D

Náhrada při PN+SP a ZP v r. 2009

1

ISU Institut svazu účetních

Aktuální úprava účetnictví

2

ERUDICA

školení Nemocenské pojištění

1

GORDIC

Účetnictví a rozpočet

1

Klub ekonomů škol

Hospodaření PO v r. 2009

1

Autoškola Dufek

školení řidičů

1

ERUDICA

školení ZP

1

Odborconsult-D

Aktuální otázky ZP

1

Odborconsult-D

FKSP a sociální fondy

2

Odborconsult-D

Odpisy HIM a NHIM

1

Odborconsult-D

Inventarizace majetku, závazků

1

Odborconsult-D

Zařazování zaměstnanců do platových tříd

2

VEMA

Zpracování mezd - základní

1

Paris-vzděl.agentura

Pracovněprávní souvislosti aplikace školské legislativy…

2

ODBORCONSULT-D

Důchodové pojištění 2009/2010

1

ODBORCONSULT-D

Změny v SP, NP a ZP pro personalisty

1

8

III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (konzervatoř a VOŠ)
1) Počty tříd/studijních skupin a počty žáků
a.

denní studium (údaje ze zahajovacích výkazů)

škola

počet
tříd / skupin

počet žáků

konzervatoř

30/5

311

vyšší odborná
škola

6/2

49

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - konzervatoř
-

přerušili studium:
nastoupili po přerušení studia:
sami ukončili studium:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny:

22
8
22
6
6 z toho nebylo povoleno opakování: 1
1
0
0

Změny v počtech studentů v průběhu školního roku – vyšší odborná škola:
b.

přerušili studium:
nastoupili po přerušení studia:
sami ukončili studium:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku:
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny:

6
2
3
0
0 z toho nebylo povoleno opakování: 0
0
0
0

Vzdělávání při zaměstnání
Tato forma vzdělávání není ve škole zavedena.

2) Průměrný počet žáků na studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)
a.

denní studium

škola

průměrný počet studentů na třídu/skupinu

průměrný počet studentů učitele

konzervatoř

10,3/62,2

2,75

vyšší odborná škola

8,17/24,5

4,9
9

Anglický jazyk
z celku pokračující
Francouzský jazyk
celkem
Francouzský jazyk
z celku pokračující
Německý jazyk
celkem
Německý jazyk
z celku pokračující
Ruský jazyk
celkem
Ruský jazyk
z celku pokračující
Španělský jazyk
celkem
Španělský jazyk
z celku pokračující
Italský jazyk
celkem
Italský jazyk
z celku pokračující
Latinský jazyk
celkem
Latinský jazyk
z celku pokračujíc

311
246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Anglický jazyk
z celku pokračující

Francouzský jazyk
celkem

Francouzský jazyk
z celku pokračující

Německý jazyk
celkem

Německý jazyk
z celku pokračující

Ruský jazyk
celkem

Ruský jazyk
z celku pokračující

Španělský jazyk
celkem

Španělský jazyk
z celku pokračující

Italský jazyk
celkem

Italský jazyk
z celku pokračující

Latinský jazyk
celkem

Latinský jazyk
z celku pokračujíc

Vyšší odborná
škola
Anglický jazyk
celkem

Konzervatoř

Anglický jazyk
celkem

b.
Vzdělávání při zaměstnání
Tato forma vzdělávání není ve škole zavedena.

3) Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)
Ve školním roce 2009/2010 nebylo v zahajovacím výkazu

4) Cizí státní příslušníci

Ve všech případech se jedná o studenty, kteří již delší dobu v České republice pobývají a jejich
jazykové schopnosti jsou na takové úrovní, že jim studium v českém jazyce nedělá žádné potíže.
Konzervatoř:
Slovensko
Bulharsko
Rakousko
Rusko
12
2
1
2

VOŠ:
Slovensko
Rusko
6
1

5) Výuka cizích jazyků (údaje ze zahajovacích výkazů)

49

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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6) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci)
a.

denní studium

z celkového
počtu žáků:

prospělo s vyznamenáním

65

neprospělo

6

opakovalo ročník

5

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.

270

t.j z celkového počtu žáků

94,4%

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

63,9

z toho neomluvených

1,24

b.

Vzdělávání při zaměstnání
Tato forma vzdělávání není ve škole zavedena

7) Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií
Denní studium

Studium při
zaměstnání

47

0

6

0

2

0

prospěl s vyznamenáním

18

0

prospěl

26

0

neprospěl

3

0

maturitní zkoušky v konzervatoři
počet žáků, kteří konali zkoušku
- z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu

počet žáků,
kteří byli hodnoceni

Průměr známek u jednotlivých studijních oborů

ČJ

AJ

DH

HT

Průměr

Klavír

1,00

2,00

1,00

2,00

1,50

Instrumentální oddělení

3,45

1,37

2,56

2,52

2,48

0

0

1,50

2,00

1,75

Praktická
zkouška

Teoretická
zkouška

1,27

2,27

Skladba a dirigování

Muzikál

2,90

2,33

2,19
11

Průměr známek z jednotlivých předmětů

Český jazyka

2,45

Anglický jazyk

1,90

Dějiny hudby

1,69

Hudební teorie

2,17

Denní studium

Studium při
zaměstnání

41

0

8

0

4

0

prospěl s vyznamenáním

15

0

prospěl

22

0

neprospěl

4

0

Denní studium

Studium při
zaměstnání

8

0

0

0

2

0

prospěl s vyznamenáním

7

0

prospěl

1

0

neprospěl

0

0

absolutoria v konzervatoři
počet žáků, kteří konali zkoušku
- z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce
v řádném termínu
počet žáků,
kteří byli hodnoceni

absolutoria ve vyšší odborné škole
počet žáků, kteří konali zkoušku
- z toho konali zkoušku opakovaně
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce
v řádném termínu
počet žáků,
kteří byli hodnoceni
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8) Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2009/2010
Konzervatoř
82
Umění a užité umění
82 – 44 – M,N/001
Hudba
zaměření populární hudba

přijímací řízení pro
školní rok
2009/2010
(denní vzdělávání)

počet přihlášek celkem
počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem
z toho v 1.kole
z toho ve 2.kole
z toho v dalších kolech
z toho na odvolání
počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím
řízení

177
3
62
52
5
3
2
85
0

(obor, počet míst)

obor: 82 – 44 –M,N/001 Hudba
počet přijatých ke vzdělávání při
zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok
2009/2010
počet přijatých ke vzdělávání při
zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok
2009/2010

Vyšší odborná škola
82
Umění a užité umění

přijímací řízení pro
školní rok
2009/2010
(denní vzdělávání)

82 – 44 – N/01
Hudba
zaměření Jazz

počet přihlášek celkem
počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem
z toho v 1.kole
z toho ve 2.kole
z toho v dalších kolech
z toho na odvolání
počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím
řízení

0
0

82 – 44 – N/01
Hudba
zaměření Jazz

82 – 47- N /04
Tvorba textu a
scénáře

61
2
11
11
0
0
1
34

32
2
12
9
3
0
0
18

0

-

0

0

-

0

0

0

(obor, počet míst)

obor: 82 – 44 – N/001 Hudba (Jazz)
obor: 82 – 47 – N/004 Tvorba textu a
scénáře
počet přijatých ke vzdělávání při
zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok
2009/2010
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9) Speciální výchova a vzdělávání
Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka nenavštěvují žádní žáci ani studenti, kteří by na základě
svého handicapu vyžadovali mimořádnou péči ze strany vedení školy a vyučujících. Rovněž žáci
ani studenti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí se ve škole nevyskytují.

10) Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Vzdělávání žáků v konzervatoři a studentů ve VOŠ je podmíněno určitým stupněm nadání a
talentu, které uchazeči prokazují již při přijímacích (talentových) zkouškách. Během vzdělávání
se tyto přirozené dispozice u všech žáků a studentů dále rozvíjejí. Žáci a studenti, kteří více
vynikají nad běžný průměr, mají pochopitelně více příležitostí k veřejné umělecké prezentaci a
jejich vzdělávání je intenzivnější a časově náročnější.

11) Ověřování výsledků vzdělávání
Ověřování výsledků vzdělávání formou vnějších testovacích prostředků (maturita nanečisto,
SCIO aj.) nebylo ve škole realizováno.

12) Školní vzdělávací programy
Ve škole je vyučováno podle učebních plánů, které byly MŠMT schváleny speciálně pro KJJ
s účinností od 1. září 2005. Tyto plány byly vytvořeny na základě dlouhodobých zkušeností a na
základě připomínek a požadavků jednotlivých oddělení školy. Modernizace výuky a stále se
rozvíjející obory vzdělání však vyžadují neustále drobné úpravy, které budou zapracované do
školních vzdělávacích programů.
Výuky probíhají podle nových rámcových vzdělávacích programů, které byly připraveny
v loňském školním roce. Učitelé VVP byli soustavně připravování na státní maturitu v podobě
prezenčních i e-learningových kursů.

13) Vzdělávací programy VOŠ
Ve školním roce 2006/07 byly v souladu s ustanovením nového školského zákona
zpracovány i nové učební dokumenty pro VOŠ.
Vzdělávací program 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz již byl nově akreditován s platností do
30. června 2013.
Vzdělávací program 82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře již byl rovněž nově akreditován
s platností do 30. listopadu 2013.
Současně je zpracován vzdělávací program 82 – 47 –N/.. Herecká a dramatická autorská
tvorba.
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IV.
Údaje o žácích v domově mládeže
1) Domov mládeže KJJ
a.

Vybavení domova mládeže (údaje ze zahajovacího výkazu)

typ pokoje

počet

Počet ložnic celkem

v tom

41

1 až 3 lůžkových

41

4 až 6 lůžkových

0

7 až 10 lůžkových

0

11 a více lůžkových

0

Společenské místnosti a klubovny

b.

2

Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje ze zahajovacího výkazu)
počet
ubytovaných

z toho ze škol
zřizovaných HMP

základní (vč. speciálních)

0

0

gymnázium

0

0

SOŠ

0

0

konzervatoř

91

91

SOU, OU a U

0

0

speciální a praktické SŠ

0

0

VOŠ

4

4

Waldorfské lyceum

5

5

100

100

typ školy

celkem

c.

Žádosti o ubytování v domově mládeže
počet žádostí celkem:
z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno:

d.

100
0

Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku

Během školního roku 2009/2010 odešlo z domova mládeže celkem 20 žáků.
Důvody odchodů byly: nalezení jiného ubytování, rodinné důvody, ukončení studia, přerušení
studia, umělecká činnost, zdravotní důvody.
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e.

Využití domova mládeže v době školních prázdnin

V době letních prázdnin jsou ubytovací kapacity domova mládeže využívány pro ubytování
účastníků Letní jazzové dílny a dále jako hostel pro cizince, kteří se v Praze zúčastňují
různých kulturních akcí.
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V.
Aktivity právnické osoby
Prezentace školy a školského zařízení na veřejnosti

1) Výchovné a kariérní poradenství
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka nabízí výchovné a kariérní poradenství v několika
oblastech. Nabídku zajišťuje tým vybraných pedagogů, soustředěných kolem vedoucí vychovatelky
internátu paní A. Konvičkové a Mgr. M. Sichrovského, vyučujícího pedagogiky a psychologie na
oddělení VVP, který rovněž odpovídá za organizaci výchovného poradenství. Významnou oporou pro
jejich práci jsou včasné informace ze studijního oddělení, zajišťované paní H. Novotnou, která
eviduje nemoci, absence, studijní výsledky, ale též mimořádně kvalitní výsledky studentů celé školy.
Pomoc a podpora se studentům nabízí v k tomu učených konzultačních hodinách; studenti však
mohou také využít elektronické pošty a telefonu či si domluvit individuální setkání. Kontakty na
užitečné organizace (LATA, Dům světla apod.) jsou také vyvěšeny na nástěnkách před kabinetem
vedoucího VVP.
Kariérnímu poradenství slouží nástěnka s aktuálními informacemi na oddělení VVP a knihovna.
Informace o profesních možnostech jsou také pravidelně předávány během výuky ON, ITZ či
metodiky.
Školu pravidelně navštěvuje PhDr. Rynešová z PPP. Mgr. Sichrovský a A. Konvičková se pravidelně
zúčastňují seminářů a školení pořádaných PhDr. Masákovou, vedoucí pražských PPP.

2) Prevence sociálně patologických jevů
Ve škole jsou dostupné užitečné adresy a telefonní čísla, u výchovného poradce jsou k dispozici
kontakty na Linku důvěry, Linku bezpečí, Help Line (AIDS), je zde seznam ordinací AT, poraden pro
rodinu apod.
Studenti mohou o samotě hovořit o svých problémech s výchovným poradcem, ale i s ostatními
pedagogy sboru, ke kterým cítí důvěru. Ke konzultaci mohou přizvat i své rodiče. Studentům je
nabízen i kontakt na PPP.
Informace o atmosféře ve škole, zneužívání návykových látek a šikaně jsou pravidelně získávány
pomocí anonymních dotazníků, které studenti vyplňují.
Prevence sociálně patologických jevů je také systémovou náplní výuky hodin didaktiky, pedagogiky,
psychologie a občanské nauky. K prevenci jsou během výuky využívány i různé materiály, které jsou
k dispozici v knihovně a v kanceláři výchovného poradce.

3) Ekologická výchova a environmentální výchova
Škola se snaží vést studenty k ekologickému a na trvale udržitelný rozvoj zaměřenému chování.
Usiluje o takové chování, které spoluvytváří prostředí, jež neohrožuje přírodu a nedevastuje
surovinové zdroje.
V budově školy je přísně zakázáno kouření, studenti jsou vyzváni k tomu, aby třídili odpad (na
chodbách jsou k tomu k dispozici nádoby). Vztahu k životnímu prostředí je věnováno několik hodin v
rámci výuky o zdravém životním stylu v hodinách pedagogiky a občanské nauky. Podobně v hodinách
věnovaných dějinám kultury (Historicko estetický seminář), Dějinám divadla a Dějinám hudby jsou
studenti vedeni k tomu, aby cítili spoluodpovědnost za kulturní a historické hodnoty a usilovali o
jejich ochranu pro další generace.
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4) Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
Školy v přírodě a sportovní kurzy škola neorganizuje. Mezi vzdělávací a poznávací akce lze počítat
jednotlivé organizované návštěvy kulturních památek v Praze a výjezdy žáků v rámci mezinárodní
spolupráce.

5) Mimoškolní aktivity
V domově mládeže jsou realizovány kroužek vaření (9 žáků), kroužek šití (12 žáků) a sportovní
kroužek – stolní tenis (15 žáků).

6) Soutěže
Ve škole jsou v jednotlivých odděleních vypisované interní soutěže, které jsou účinným prostředkem
pro motivaci žáků k dosažení co nejlepších tvůrčích a interpretačních výsledků.

7) Mezinárodní spolupráce a zapojení školy do mezinárodních programů
Škola spolupracuje s Musicschule Jazzakademie Dortmund v rámci projektu podpořeného Fondem
česko-německé budoucnosti. Ve školním roce 2008/2009 byl celý projekt oficiálně ukončen, obě
zúčastněné strany však mají zájem na pokračování spolupráce.
KJJ pokračuje členstvím v Mezinárodní asociaci jazzových škol IASJ

8) Spolupráce právnické osoby se sociálními partnery
Žáci vyšších ročníků klavírního oddělení KJJ se zapojili do pedagogické činnosti v základních
uměleckých školách po celé republice

9) Další vzdělávání realizované právnickou osobou
(nebo vzdělávání, na kterém se podíleli pedagogové KJJ)
Seminář na téma autorské právo

JUDr Petr Pečený

KJJ

50 účastníků

Trumpetový seminář

Juraj Bartoš

KJJ

60 účastníků

Seminář přední světové flétnistky

Klara Novak

KJJ

50 účastníků

Seminář světového Tenor saxofonisty

Bob Mintzer

KJJ

200 účastníků

Seminář pro doškolování učitelů ZUŠ

Trutnov

45 účastníků

Seminář M. Tesaře

Festival Brno

35 účastníků

Kytarový workshop

Petteri Sarioli

KJJ

20 účastníků

KJJ

30 účastníků

KJJ

30 účastníků

Seminář s operní sólistkou a pedagožkou
konzervatoře prof. Lívii Ághovou
Seminář Základní principy tvoření hlasu, poruchy hlasu,
které hrozí hlasovým profesionálům s prim. MUDr. Jitkou Vydrovou

18

Seminář s divadelním režisérem a choreografem Liborem Vaculíkem

KJJ

30 účastníků

Pěvecký seminář se zpěvačkou Bárou Basikovou

KJJ

30 účastníků

Taneční seminář styl HIP HOP s A. Akopjanem

KJJ

20 účastníků

Pěvecký seminář se zpěvákem Danem Bártou

KJJ

25 účastníků

Pěvecký seminář se zpěvačkou a herečkou Zuzanou Mauréry (SR)

KJJ

15 účastníků

Seminář stepu s Robertem Reedem (USA)

KJJ

20 účastníků

seminář s režisérem J. Bednárikem

KJJ

20 účastníků

Workshop Chlubna

20 účastníků

VOŠ – Jazz:
Libor Šmoldas

Letní jazzová dílna ČJS

50 účastníků

David Dorůžka

Leszno, Polsko

50 účastníků

Jaromír Honzák

Leszno, Polsko

50 účastníků

Rostislav Fraš

jazzové semináře na Moravian College v Bethelemu
a na LaFayette College v Eastonu v Pasadeně

30 účastníků

VOŠ – Tvorba textu a scénáře:
Shakespearovský seminář

M. Hilský

15 účastníků

Shakespearovský seminář

J. Josek

15 účastníků

Překladatelský seminář

P. Král

15 účastníků

10) Další aktivity, prezentace
V uplynulém školním roce provedli studenti řadu veřejných mimoškolních vystoupení:

Oddělení strunných nástrojů
•
•
•
•
•
•

3. místo studenta Šťulíka na mezinárodní soutěži v Rajeckých Teplicích
reprezentace školy na akci EU v Bruselu pořádanou MHMP
série vystoupení studenta Pátka s kapelou Olympic
obsazení v orchestru připravovaného muzikálu Ať žije rock and roll – premiéra v polovině října
hlavní podíl na vánočním koncertu v Intercontinentalu a červnovém setkání v Obecním domě
klubové večírky v Mánesu

19

Oddělení dechových nástrojů
•
•
•
•
•
•
•
•
•

soutěžní přehlídka konzervatoří Ostrava 2009 1.kat. L.Šantavá 2.cena, 2.kat. A.Beščecová 2.cena
J.Vildová 3.cena - obor flétna prof. M.Mesany.
soutěž Junior Jazz v Jazz Docku Praha – Jan Kyncl 2. cena
student Jan Fečo – sólista roku
Jazz Prix Nové Hrady - 1.cena z českých kapel a 2.cena celkově Emperor Penguin
Luboš Víšek, Martin Linhart – účinkování na Vánočních koncertech s orchestrem Václava
Hybše
vystoupení studentů prof. Z. Zahálky v rezidenci primátora u příležitost předávání cen Michala
Velíška
Den Země – Zelená Praha prof. Zahálka, fanfárový soubor
Koncert Big Bandu KJJ na oslavách 65. výročí Pražského povstání, Staroměstské nám.
Celoroční účinkování instrumentálního oddělení Bd při školních koncertech a akcích pořádaných
KJJ – veřejné projekty za účelem výročí, koncerty pro Magistrát hl.m. Prahy, prezentační
semináře atd.

Skladatelsko dirigentské oddělení
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

studentka Svobodová se svou skupinou Fanfán Tulipán zvítězila v soutěži Mladí ladí jazz
studenti se jako autoři i jako interpreti účastnili mnoha veřejných koncertů pořádaných KJJ,
například Vánočního koncertu
M. Brunner se svým jazzovým triem reprezentoval školu na charitativní akci pořádané Václavem
Havlem
koncert ze skladeb posluchačů skladby za účasti interpretů z HAMU ve Dvořákově muzeu (duben
2010) - akce s účastí Pražské konzervatoře a Konzervatoře Plzeň
společný koncert s Klavírním oddělením v sále Martinů
pravidelný koncert a workshop oddělení nazvaný Chlubna
student Wunsch působí v Divadle bří. Formanů jako aranžér, skladatel a dirigent
studentla Smejkalová hraje s orchestrem G. Broma
mnozí studenti mají již své stálé profesionální formace a pravidelně vystupují v jazzových
klubech
pravidelné každoroční nahrávání skladeb studentů i profesorů oddělení do Českého rozhlasu dramaturg prof. Bílý

Klavírní oddělení
•

•
•

•

studenti reprezentovali školu na řadě sólových i souborových veřejných vystoupení, například na
koncertě pořádaném ve spolupráci se skladatelským oddělením v Sále Martinů HAMU, koncertě
v cyklu Libeňské jaro mladých nebo na klubových večerech v prostorách pražského Mánesu
vysokou uměleckou kvalitu a multižánrový charakter školy prokázali absolventi 6. ročníku na
svých absolventských koncertech, kupříkladu v Divadle Dobeška nebo klubu U staré paní
po celý rok probíhaly pravidelné koncerty a další akce oddělení, které poskytly studentům
příležitost ověřit si svoje schopnosti vystoupením před publikem nebo třeba formou workshopů
prohloubit v určité oblasti své poznatky a dovednosti potřebné pro budoucí umělecké či
pedagogické profesní uplatnění
většina studentů oddělení účinkuje v souborech širokého spektra hudebních žánrů nebo vykonává
pedagogickou činnost na základních uměleckých školách

Žáci Oddělení povinného klavíru se úspěšně zúčastňovali interních i veřejných koncertů v rámci
svých hlavních oborů. Kromě toho Oddělení povinného klavíru uspořádalo jako již tradičně několik
posledních roků dva samostatné koncerty jak klasické, tak jazzové hudby
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Oddělení souborové hry
Z veřejných vystoupeních lze uvést např.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

koncert kapely Léčba neklidem v rámci výstavy Schola Pragensis
koncert Lab Bandu KJJ v jazzovém klubu Reduta
veřejný klubový večírek v restauraci Mánes, Praha 1
jazzový koncert v Kapli sv. Máří Magdalény, Jindřichův Hradec
Lab Band KJJ vystupuje na koncertu Jazzové vánoce, Liberec
přehlídka školních souborů – jazzová komba, Velký sál školy
přehlídka školních souborů – komorní soubory, Velký sál školy
přehlídka školních souborů – jazzová a rocková komba, Velký sál školy
přehlídka školních souborů – big bandy a Trumpet Q, Velký sál školy
vystoupení Dixielandu KJJ na Kongresu o celostátních maturitách,Kongresové centrum Praha

Muzikálové oddělení
•
•
•

•

vystoupení na Schola Pragensis

Palác kultury Praha

vystoupení studentů na Vánočním setkání pedagogů školy
setkání se členy FC a studenty oddělení,
ukázky zpěvu, tance, herectví

Hotel InterContinental

Fan Club Divadla Hybernia
a Divadla Broadway
vystoupení studentů při návštěva primátora MUDr. P. Béma a náměstkyně Ing. M. Kousalíkové

VOŠ – jazz
Většina současných studentů pravidelně vystupuje v jazzových klubech v Praze i mimo Prahu jak ve
svých vlastních formacích, tak i jako přizvaní sólisté.
Všichni pedagogové veřejně vystupují jako jazzoví sólisté nebo lídři svých skupin.
Večer textařské a skladatelské VOŠ KJJ na Dobešce.
Koncert Big Bandu VOŠ KJJ, jazzový klub U staré paní,
Rostislav Fraš se začátkem roku zúčastnil série koncertů v USA se svými americkými spoluhráči.
V současné době se dále vzdělávají tito lektoři:
Martin Brunner - hudební věda na Masarykově univerzitě v Brně
Jaromír Honzák - jazzová interpretace na JAMU v Brně

VOŠ – tvorba textu a scénáře
Studenti oddělení se zúčastnili soutěže Dětská nota.
Své pořady - čtení - uvedli studenti v klubu Unijazz a v literární kavárně v Řetězové ulici.
Studenti rovněž publikují v literárních časopisech.
Večer textařské a skladatelské VOŠ KJJ na Dobešce.

11) Využití školských zařízení v době školních prázdnin
V době hlavních prázdnin byla využívána kapacita domova mládeže pro ubytování účastníků
jazzových seminářů. Viz kapitola IV, písmeno e).
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VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2009/2010 neproběhla ve škola žádná inspekční činnost.

2.

Výsledky kontrol

V dubnu 2010 byla provedena kontrola dodržování termínů provádění periodických školení, revizí,
kontrol a zkoušek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontrolou bylo zjištěno, že termíny
jsou dodržovány.

3.

Personální audit

V měsících listopadu a prosinci 2009 proběhl ve škole personální audit firmy BNV consulting. Jeho
cílem bylo vyhodnotit organizační strukturu a navrhnout optimální kapacitní zabezpečení, vyhodnotit
jednotlivé pracovní pozice a pracovní činnost jednotlivých útvarů. Dále pak prověřit nakládání se
svěřeným majetkem, analyzovat způsob správy a údržby svěřeného majetku a analyzovat schopnosti
jednotlivých pracovníků.
Výsledkem auditu byla doporučení vedoucí k vyšší efektivitě organizace a ke snížení nákladů, včetně
vyčíslení úspor.
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VII.
Základní údaje o hospodaření školy
1.

Dotace

Platy
Pojištění
ONIV
Dotace poskytnutá MŠMT
Podpora romských žáků *
MHMP – ONIV
Na odměny pedagogů
Pojištění
Převod z IF

2.

Vlastní zdroje

Za ubytování na domově mládeže
Školné na VOŠ
Pronájmy
Poplatky za zkoušky
Rezervní fond
Úroky
Jiné zdroje
Celkem

3.

38721000
15681646
571000
4907354
0
7388000
2701000
972000
600000

1588400
230000
20000
71700
271415
28541
113500

2343556

Zapojení fondů

Fond odměn

265777

Fond investic

924339
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4.

Náklady
náklady

spotřeba materiálu
spotřeba energie
oprava a udržování
cestovné
náklady na reprezentaci
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné soc.pojišt.
zákonné soc.náklady
ostatní soc.náklady
daně a poplatky
jiné ostatní náklady
odpisy

5.

MHMP

MŠMT

117015
166754
10480

953083
593037
401530
10302

679996

1836630
2701000
917980
824020
1800
1000
135644
1377502

12430
43628354
14425402
852556
86482

23933
828147
265777
90898
5326

27768
159521

10620

185159

Doplňková činnost

pronájmy
zahraniční studenti
kopírování
ostatní

příjmy
výdaje
HV
HV celkem

6.

vlastní

502382
190024
97168
45403,48
834977,48

Doplňková činnost
834977,48
498511,70
336465,78

Hlavní činnost
73865556,80
73972025,86
106469,16
229996,62

Organizace v roce 2009 dosáhla kladného hospodářského výsledku:
Vlastní činnost
Doplňková činnost

ztráta:
zisk:

Celkový výsledek hospodaření:

106469,16 Kč
336465,78 Kč
229 996,62 Kč
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VIII.
Další informace

Občanské sdružení při KJJ:
Občanské sdružení vzniklo v roce 1997, registrace na MV dne 17. ledna 1997 pod č. II/s-OS/131613/97-R.
Sdružení je právnickou osobou, která sdružuje fyzické a právnické členy na základě společného
zájmu.
Cílem sdružení je:
Umožnit rozvíjet uměleckou činnost nad rámec školních aktivit, zřizovat semináře a poznávací
studijní cesty ve volném čase. Jedná se o pravidelnou i nepravidelnou činnost.
Pravidelná činnost se týká společenských a esteticko-výchovných akcí, divadelních, hudebních,
tanečních, pěveckých školních akcí.
Nepravidelná činnost se týká organizování příležitostných, jednorázových akcí výchovně
vzdělávacího charakteru. Jde mimo jiné o soutěže, přehlídky divadelní představení, koncerty,
semináře.
Za tímto účelem sdružení zajišťuje:
Ve spolupráci s rodiči, Konzervatoří a Vyšší odbornou školou Jaroslava Ježka, MŠMT, Ministerstvem
kultury, Magistrátem hl. města Prahy, obecními úřady, sponzory, nadacemi a ostatními institucemi
finanční prostředky k zabezpečení cílů sdružení.
Výkonným orgánem sdružení je výbor ve složení:
Předseda :
člen:
člen:

Zdeňka Koryntová - Linhartová
Lenka Pohořelá
Vladislava Skalková

Revize:
Pokladní:

Ladislava Ptačinská
Václava Mašková

Účetní:

Zdeněk Zejda

Stav hotovosti v pokladně k 1.1.2009 podle inventury
k 31. 12. 2009
celkem

5 261,00 Kč
15 872,00 Kč
21 133,00 Kč

Stav na běžném účtu č. 2004760006/6000 vedeném v První městské bance Praha 1:
k 1. 1. 2009
k 31. 12. 2009
celkem
Celkem finanční prostředky k 1.1.2009
Celkem finanční prostředky k 31. 12. 2009

130 079,68 Kč
74 443,93 Kč
204 523,61 Kč
135 340,68 Kč
90 315,93 Kč
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Granty:
V roce 2009 Občanské sdružení získalo následující granty:
•
•

Městská část Praha 4
KJJ představuje
Městská část Praha 2
Přehlídka big - bandů

29 100 Kč
25 000 Kč

Projekty realizované v roce 2009/2010:
•

Flétnový koncert v Domově Sue Ryder – kapli, z cyklu „KJJ představuje ..“

•

Společný koncert KUG Big Band univerzity Graz a Big Band VOŠ KJJ Praha v La Fabrika

•

Z cyklu koncertů „KJJ uvádí ...:
Koncert klavírního a skladatelského oddělení KJJ na HAMU
Přehlídka big bandů KJJ v Divadle U hasičů
Muzikálový koncert v KD Dobeška
Instrumentální koncert v KD Dobeška
Koncert Big band VOŠ KJJ na jazz. festivalu v Litvínově

Hospodaření:
PŘÍJMY
Počáteční stav
Dary + granty
Honoráře za vystoupení
Členské příspěvky
Úroky
celkem

135 340,68
54 100,00
9 879,00
17 600.00
78,18
216 997,86

VÝDAJE
Nájmy
Bankovní poplatky
Honoráře za vystoupení
Propagace
Doprava
Ověřování, poplatky
Provozní režie – pojištění, telefon
OSA
Pohoštění
celkem

26 850,00
3 623,00
20 450,00
7 506,00
8 500,00
1 820,00
44 853,00
2 537,00
1 988,00
118 127,00
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Příjmy

216 997,86

Výdaje

118 127,00

Stav finančních prostředků

98 870,86

Výběr členských příspěvků:
Studenti přispívají pouze v prvním ročníku. Úspěšnost je 45%.

V Praze dne 10. října 2010

Mgr. Milan Purnoch
ředitel školy

27

