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I.
Údaje o zařízení

Název školy: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka

Sídlo:
Telefon:
IČO:
ředitel:
statutární zástupce: 
zástupce:

Roškotova 4, 140 00 Praha 4-Braník,
241046917
63834286
Mgr. Eduard Klezla
Mgr. Bc. Pavel Šimáček
Mgr. Jitka Farkašová

II.
Popis školy

Typ zařízení: střední škola a vyšší odborná škola

Kapacita: konzervatoř 350 žáků 
VOŠ 84 studentů

Využití zařízení pro jiné aktivity:
• pronájem učeben pro uměleckou činnost během školního roku a o 

prázdninách
• pořádání veřejných koncertů a seminářů
• provoz domova mládeže v budově školy s přístupem žáků/studentů 

z domova mládeže do budovy školy 24h

Počet žáků ve třídě: vzhledem k charakteru školy rozdělení žáků/studentů do tříd 
(podle ročníku a oddělení konzervatoře/programu VOŠ) nekoresponduje ve většině 
případů s organizací vyučování. Žáci/studenti jsou vzděláváni individuálně až do 
maximální kapacity třídy dané právními předpisy, přičemž počet žáků/studentů 
v každé třídě kolektivní výuky se liší s ohledem na uznané předchozí vzdělání.

Zařazení žáků se zdravotním postižením: 2 nevidomí žáci

Počet dojíždějících žáků: Vzhledem k tomu, že většina žáků/studentů školy je 
plnoletých, není sledováno. Neplnoletí žáci: Praha, Středočeský kraj. Způsob 
dojíždění: MHD, vlaky, autobusy, plnoletí: automobily, motocykly. Neplnoletí žáci ze 
vzdálenějších lokalit jsou ubytováni v domově mládeže v budově školy.
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II.
Organizace vyučování

Začátek vyučování: nejdříve 7.40 hod

Ukončení vyučování: nejpozději 21.05 hod (teoretické vyučování max. do 19.25) 

Časový rozvrh vyučování:

hodina od do
0 7:40 8:25
1 8:30 9:15
2 9:20 10:05
3 10:20 11:05
4 11:10 11:55
5 12:00 12:45
6 12:50 13:35
7 13:40 14:25
8 14:35 15:20
9 15:25 16:10
10 16:15 17:00
11 17:05 17:50
12 17:55 18:40
13 18:45 19:30
14 19:35 20:20
15 20:25 21:10

Přestávky: viz časový rozvrh vyučování
Žáci/studenti tráví hlavní přestávku (10.05 - 10.20) v budově školy v relaxačních 
koutcích umístěných v každém patře (umístěné v prosklených lodžiích), ve vestibulu 
u automatu na vodu, v šatně nebo ve vymezeném prostoru před školou.

Režim práce s počítačem: V učebnách výpočetní techniky pobývají žáci/studenti jen 
pod dozorem vyučujícího. Výuka předmětu IKT je v konzervatoři zařazena v rozsahu 
1 vyučovací hodiny týdně. Žáci/studenti pracují s PC také v hodinách výuky 
notačních programů 2 hodiny týdně a v knihovně školy a na domově mládeže dle 
potřeby.

Režim očisty během vyučování: Učebny kolektivní výuky jsou vybaveny umyvadlem 
s tekoucí vodou a tekutým mýdlem. Žáci/studenti mohou využít oddělených 
sprchových koutů po hodinách TV a tanců.
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III.
Zajištění bezpečnosti

Ve škole je zaveden systém osobních čipových karet umožňujících vstup přes 
vrátnici do budovy (Vrátnice je v provozu 24 hodin denně).

Do školy je zakázáno přivádět cizí osoby bez ohlášení a zapsání ve vrátnici školy.

Vstupní karty jsou nepřenosné a jejich zapůjčení jiné osobě je zakázáno. Pokud 
žák/student kartu zapomene, je povinen zapsat se při vstupu do školy na vrátnici do 
knihy návštěv a při odchodu se odepsat.

Zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů, manipulace s nebezpečnými 
zařízeními upravují školní řády konzervatoře a vyšší odborné školy.

Postup při úrazu upravují školní řády konzervatoře a vyšší odborné školy.

Při výuce hry na nástroj, souborů, zpěvu a při cvičení ve třídách je přísně zakázáno 
mít otevřená okna. Větrá se o přestávkách nebo v době klidu ve třídě, vzhledem 
k hygienickým požadavkům na hluk v okolí budovy školy. Výměna vzduchu 
v učebnách kolektivní výuky je zajištěna dle potřeby otevřeným oknem. Velký sál je 
opatřen klimatizační jednotkou, též učebny bicích nástrojů v suterénu objektu.

IV.
Stravování a pitný režim

Školní stravování (snídaně, obědy, večeře) zajišťuje smluvní stravovací zařízení 
Charly Amusement, zařízení školního stravování, s. r. o, umístěné v budově školy.

Provozní doba: 7-19 hodin, snídaně 8-10 hod (po domluvě lze i dříve), obědy 11 
- 14 hod (výběr ze 4 jídel), večeře 16-19 hod.

Během celé provozní doby možnost doplňkového občerstvení.

Školní zařízení nezajišťuje v budově školy stravování pro cizí strávníky.

Automaty- bagety, balené obložené chleby, sušenky, nápoje

Pitný režim: nápoje jsou poskytovány v rámci školního stravování (viz výše), kde 
možno po celý den zakoupit další nápoje, ve škole jsou umístěny nápojové automaty 
a automat na vodu zdarma (ne/perlivá voda)
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v.
Pohybové aktivity

Hodiny základů pohybové výchovy a zdravotní a pohybové výchovy (dále jen „ZPV“) 
jsou zařazeny v rozvrhu hodin v 1. - 4. ročníku konzervatoře (obor vzdělání Zpěv a 
Hudebně dramatické umění vzhledem k charakteru vzdělávání realizují pohybové 
aktivity v jiných předmětech zaměřených zejména na tanec)

Výuka ZPV je zajištěna v cvičebních/tanečních sálech, škola nedisponuje klasickou 
tělocvičnou. Škola má 4 cvičební/taneční sály, 1 v přízemí a 3 v 5. patře vybavené 
baletizolem.

Žáci mají možnost využít sprchových koutů umístěných v šatnách oddělených pro 
dívky a chlapce, které jsou dále vybaveny skříňkami a sušáky na prádlo.

VI.
Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Teplota vzduchu: topení, větrání okny, v některých sálech/učebnách klimatizace 
vzhledem k prováděným aktivitám, okna kryta vertikálními žaluziemi.

Osvětlení: Učebny teoretického vyučování osvětleny především zleva. Ve všech 
místnostech dostatečné osvětlení zářivkovými tělesy. Prudké světlo zvenčí tlumí 
vertikální žaluzie.

VII.
Zásobování pitnou vodou

Veřejný vodovod.

Vlil.
Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Denní úklid prováděn setřením navlhko všech podlah, nábytků, parapetů, za použití 
čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís a 
sedátek na záchodech. Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a 
dezinfikování umýváren a záchodů. Třikrát ročně (min.): umytí oken a svítidel, 
Dvakrát ročně: úklid všech prostor školy. Jednou za dva roky: malování. Odpady 
zneškodňovány denně.

Eduard Klezla 
ředitel školy


