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Výroční zpráva  
 za školní rok 2016/2017 

I. Základní údaje o škole 

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2017 

 

Název organizace: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka 

Sídlo organizace: 140 00 Praha 4 – Braník, Roškotova  4/1692 

Identifikační číslo organizace: IČ: 63834286 

Právní forma organizace: Příspěvková organizace 

Označení zřizovatele: Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1,  

   IČ: 00064581 

2. Ředitel, statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele 

 

Ředitel: MgA. Eduard Klezla 

E-mail: klezla.eduard@kjj.cz 

Tel.: +420 241 046 905 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Bc. Pavel Šimáček 

E-mail: simacek.pavel@kjj.cz 

Tel.: +420 241 046 919 

Zástupce ředitele: Mgr. Jitka Farkašová 

E-mail: farkasova.jitka@kjj.cz 

Tel.: +420 241 046 903 

3. Webové stránky právnické osoby  

www.kjj.cz 

 

 

 

mailto:klezla.eduard@kjj.cz
mailto:farkasova.jitka@kjj.cz
http://www.kjj.cz/
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4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita 
 

Konzervatoř – cílová kapacita 350 žáků 

Vyšší odborná škola – cílová kapacita: 84 studentů 

Domov mládeže – cílová kapacita: 100 lůžek 

Školní knihovna  - cílová kapacita: neuvádí se  

5. Školská rada  

Školská rada Konzervatoře Jaroslava Ježka a Školská rada Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka byla 
zřízena usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 0330 ze dne 22. 3. 2005  ke dni 1. 4. 2005. 

Členové ŠR KJJ ve školním roce 2016/2017  

Jan Linhart – pedagog, předseda ŠR; Kontakt: Tel.: +420604677236,E-mail: linhart.jan@kjj.cz 

Petr Venhoda - zástupce MHMP 

Bc. Jiří Stárek - zástupce MHMP 

MgA. Miroslav Mužík - pedagog 

Jan Firla – žák  

Dominik Svoboda – žák 

 

Členové ŠR VOŠ ve školním roce 2016/2017  

Jakub Zomer – pedagog, předseda ŠR;  Kontakt: Tel.: +420777332336, E-mail: jakubzomer@gmail.com 

Mgr. Jiřina Slavíková - zástupce MHMP 

Jana Niklová - zástupce MHMP 

Bc. Robin Král - pedagog 

Jakub Kaprál - student 

Dobra Slámová – studentka 

tel:%2B420604677236
mailto:linhart.jan@kjj.cz
tel:%2B420777332336
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6. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve 
školském rejstříku 

škola 

kód 
___________ 

forma 
vzdělávání 

název oboru / vzdělávacího programu 

cílová 
kapacita 
oboru / 

programu 

poznámka 
(uveďte, pokud obor 
nebyl vyučován, je 

dobíhající, atd.) 

Konzervatoř 
82-44-M/001 

denní 
Hudba 340 nebyl vyučován 

 
82-44-M/01 

denní 
Hudba 340  

 
82-44-N/001 

denní 
Hudba 340 dobíhající 

 
82-44-P/01 

denní 
Hudba 340  

 

82-45-M/01 

denní 
Zpěv 48  

 

82-45-P/01 

denní 
Zpěv 48  

 
82-47-M/001 

denní 
Hudebně dramatické umění 180 nebyl vyučován 

 
82-47-M/01 

denní 
Hudebně dramatické umění  180  

 
82-47-N/001 

denní 
Hudebně dramatické umění 180 dobíhající 

 
82-47-P/01 

denní 
Hudebně dramatické umění 180  

Vyšší odborná škola 
82-44-N/01 

denní 
Hudba – zaměření Jazz 60 

Platnost do 
31. 8. 2022 

 
82-47-N/02 

denní 
Tvorba textu a scénáře 60 

Platnost do 
31. 8. 2020 

 

 

 

7. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2015/2016: 

a) nové obory / programy: nebyly ve školním roce 2016/2017 zavedeny.  

b) zrušené obory / programy: nebyly ve školním roce 2016/2017 provedeny.  



 
5 

8.  Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: 

uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: 

Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4 Braník (nemovitý majetek zřizovatele) 

Smetanovo nábřeží 2 (FAMU), 110 00 Praha 1 

9.   Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby 

Rozšíření materiálně technické základny školy ve školním roce 2016/2017:  

 Vybudování multimediální učebny (304A) s interaktivní tabulí SMART, ozvučením a PC. 
Vybavení je kompatibilní se systémem návrhového software SMART Notebook.   

 Zakoupení 17 PC pro výměnu stávajících PC. Počítače v knihovně nahrazeny novými z 
těchto zakoupených. 

 Poškozený projektor v učebně 303A nahrazen novým projektorem LCD Epson 

 Instalace kopírovacího stroje Minolta s terminály zabezpečeného tisku SafeQ - Domov 
mládeže a 4. patro budovy B 

 Rozšíření bezdrátové sítě o 3 přístupové body s podporou std. 802.11ac ve frekvenčním 
pásmu 5GHz  

 Doplnění paměti RAM do virtualizačního serveru  

 Vytvoření pracovních míst v počítačové učebně s externí zvukovou kartou software 
Cubase pro výuku předmětu Zpracování zvukové nahrávky  

 Zakoupení televize Samsung a digitálního piana Yamaha pro společenskou místnost 
Domova mládeže 

 Instalace klimatizačních jednotek v sálech 503B a 504B 

 Výměna povrchu v tanečních sálech 503B a 504B – pokládka baletizolu 

 Zakoupení hudebních nástrojů: dvě křídla Feurich 179 Dynamic II, vibrafon Yamaha, 
flétna příčná Jupiter, flétna příčná altová 

 Knihovna Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka je od září 2012 účelovým zařízením školy. 
Zaměřuje se na publikace týkající se jazzu, populární a klasické hudby; nezbytnou součástí 
fondu jsou i všeobecně vzdělávací publikace a další materiály související s vyučovanými 
předměty ve škole. K 31. 8. 2017 knihovna má 6 398 knihovních jednotek, z toho knih – 
2885, audio-video – 733, ostatních – 2780, počet odebíraných periodik – 4. Počet 
uživatelů knihovny byl 367, celkový počet výpůjček byl 1015. Knihovna nabízí možnost 
nahlédnout do archivu absolventských prací.  
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II. Pracovníci právnické osoby 

1. Pedagogičtí pracovníci 
 

a) počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) 
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 3 3 141 111,81 8 3,4 149 105,5 

b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) 

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového počtu 
pedagogických pracovníků 

 
kvalifikovaných 149 100 % 

nekvalifikovaných     0    0 % 

c) věková struktura pedagogických pracovníků Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka 

počet celkem ve 
fyzických 
osobách  

k 31. 12. 2016 

v tom podle věkových kategorií 
 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61-70 let 71 a více 

149 0 9 47          37 29 17 10 

d) kvalifikovanost pedagogických pracovníků DM 

Počet pedagogických pracovníků 
 

Celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků 

Kvalifikovaných 7                                                    100% 

Nekvalifikovaných 0                                                         0% 

Průměrný věk 53                                                         x 

e) kvalifikovanost pracovníků Školní knihovny 

Počet pedagogických pracovníků 
 

Kvalifikovaných 1 

Nekvalifikovaných 0 

Průměrný věk 34 
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f) věková struktura pedagogických pracovníků DM 

počet celkem ve 
fyzických 
osobách  

k 31. 12. 2016 

v tom podle věkových kategorií 
 

do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61-70 let 71 a více 

7 0 1 1 0 3 2 0 

g) další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávací instituce 
Počet 

pedagogů 
Druh vzdělávání 

Descartes 1 Poezie ve škole i mimo ni 

Descartes 1 Tvůrčí psaní aneb jak se naučit příběhy s radostí 

Descartes 1 Využití hudebních ukázek ve výuce literatury na SŠ 

Descartes 1 Píseň ve výuce francouzštiny 

Descartes 1 
Word order and functional sentence perspective in English with 
respect to Czech 

Descartes 1 TV a zdraví – zdravotně orientovaná cvičení v tělesné výchově 

Kritické myšlení, z.s. 1 Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

UK Praha 1 Didaktika práva 

UK Praha 1 Kvalifikační dohoda – zvyšování kvalifikace 

UK Praha 2 Vzdělávací program pro učitele a výchovné poradce 

Vzdělávací institut  
Středočeského kraje 

1  Studium pedagogiky 

NIDV 2 Studium ke státní maturitě (KOSS ZAD - CZVV) – prezenční seminář  

NIDV 1 Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí 

NIDV 1 Konzultační seminář pro management škol 

NIDV 1 Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních 

NIDV 1 Agrese, šikana 

Národní galerie v Praze 2 Zaostřeno na umění – cyklus přednášek dějin umění pro pokročilé 

European Schoolnet Academy 1 
Administering School ICT infrastructure: developing your 
knowledge and skills - online course  

Iniciativa - Úspěch pro každého 
žáka 2017 

1 Škola ve světle celospolečenských změn - konference 

European Schoolnet Academy 1 Online Safety Course - Online course  

SEDUO 1 
Jak úspěšně nastartovat projekt - Online kurz 
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 h) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 4 

bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 0 

rodilý mluvčí 0 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu) 

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

16 15,75 

 

 

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Vzdělávací instituce 
Počet 

zaměstnanců 
Druh vzdělávání 

Akademie Literárních novin 1 Současná ruská literatura 

Akademie Literárních novin 1 Současná britská literatura 

Akademie Literárních novin 1 Současná americká literatura 

Akademie Literárních novin 1 Současná světová literatura 

ELMA – M. Mašek 1 Školení - Vyhláška 50/78 Sb. 

Gordic 1 UCR závěrka roku 

Gordic 1 EMA 

Ing. Müllerová 2 Spisová služba 

Ing. Netoušková 1 Novinky v účetnictví PO v r. 2016 

Autoškola Josef Mára 2 Školení řidičů 

Autoškola Josef Mára 3 Školení řidičů 

Autoškola Josef Mára 1 Školení řidičů 

DEMOS - Pragoeduca 1 Roční zúčtování záloh 

VEMA 1 PAM 27. 9.  

VEMA 1 Personalistika 

VEMA 1 PAM 16. 12.  
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  
1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů 

a) denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola počet tříd / skupin počet žáků  

Konzervatoř 47 / 8 287 

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 

- přerušili vzdělávání:  22 
- nastoupili po přerušení vzdělávání:  8 
- sami ukončili vzdělávání:  42 
- vyloučeni ze školy:  2 
- nepostoupili do vyššího ročníku:  7  z toho nebylo povoleno opakování:  2 
- přestoupili z jiné školy:  5 
- přestoupili na jinou školu:  1 
- jiný důvod změny: 0 

 

 

škola počet tříd / skupin počet studentů 

Vyšší odborná škola 6 / 2 52 

Změny v počtech studentů v průběhu školního roku: 

- přerušili vzdělávání:  1 
- nastoupili po přerušení vzdělávání:  1 
- sami ukončili vzdělávání:  9 
- vyloučeni ze školy:  0 
- nepostoupili do vyššího ročníku:  1  z toho nebylo povoleno opakování:  0 
- přestoupili z jiné školy:  0 
- přestoupili na jinou školu:  0 
- jiný důvod změny:  0 

 

b) vzdělávání při zaměstnání 

Tato forma vzdělávání není ve škole zavedena. 
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2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) 

a) denní vzdělávání 

škola 
průměrný počet 

žáků  
na třídu / ročník 

průměrný počet 
žáků  

na učitele 

Konzervatoř 6,11/35,88 2 

 

škola 
průměrný počet 

             studentů 
na skupinu / ročník 

průměrný počet 
studentů 
na učitele 

Vyšší odborná škola 8,67/26 1,4 

 

 

b) vzdělávání při zaměstnání 

Tato forma vzdělávání není ve škole zavedena. 

3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) 
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Konzervatoř 

počet žáků 
celkem 

16 9 14 9 31 14 20 9 9 12 40 12 9 204 

z toho 
nově přijatí 

0 1 3 2 11 5 2 1 0 4 5 4 0 38 
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Vyšší odborná škola 

počet studentů 
celkem 

3 1 2 2 3 1 4 0 2 1 5 1 4 29 

z toho 
nově přijatí 

0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 8 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

a) denní vzdělávání 
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škola Konzervatoř 

z celkového počtu žáků: 

prospělo s vyznamenáním 63 

neprospělo 11 

opakovalo ročník 5 

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 219 

tj. % z celkového počtu žáků/studentů 85,2 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 146,97 

z toho neomluvených 2,69 

5. Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií 

škola 
Konzervatoř 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 41 není zavedeno 

z toho konali zkoušku opakovaně 9 není zavedeno 

z toho se nepřihlásili k opravnému termínu 0 není zavedeno 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 není zavedeno 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 16 není zavedeno 

prospěl 24 není zavedeno 

neprospěl 1 není zavedeno 

 

škola 
 

Konzervatoř 

ABSOLUTORIA 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 36 není zavedeno 

z toho konali zkoušku opakovaně 11 není zavedeno 

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 5 není zavedeno 

počet žáků, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 13 není zavedeno 

prospěl 15 není zavedeno 

neprospěl 5 není zavedeno 

       + 3 žáci nedokončili absolutorium – chybí absolventský výkon  
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škola 
 

Vyšší odborná škola 

ABSOLUTORIA 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet studentů, kteří konali zkoušku 21 není zavedeno 

z toho konali zkoušku opakovaně 5 není zavedeno 

počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 1 není zavedeno 

počet studentů, kteří byli hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 8 není zavedeno 

prospěl 10 není zavedeno 

neprospěl 2 není zavedeno 

      + 1 student nedokončil absolutorium – chybí absolventský výkon 

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2017/2018 

 

Konzervatoř 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

82-44-M,P/01 Hudba 
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í ř
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n
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počet přihlášek celkem  110 

počet kol přijímacího řízení celkem 3 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 39    * 

z toho v 1. kole 32 

z toho ve 2. kole 4   

z toho v dalších kolech 3 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 71 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: x  

obor: x  

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018 není zavedeno 

* z celkového počtu přijatých uchazečů 5 uchazečů nenastoupí 
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skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

82-45-M, P/01 Zpěv 

P
ři

jím
ac

í ř
íz

en
í p

ro
 š

ko
ln

í r
o

k 
20

1
7

/2
0

1
8 
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e

n
n

í v
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ě
lá

vá
n

í)
 

počet přihlášek celkem  58 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 7 

z toho v 1. kole 7 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 51 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: x  

obor: x  

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018 není zavedeno 

 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

82-47-M, P/01 Hudebně dramatické umění 

P
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počet přihlášek celkem  55 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 10   * 

z toho v 1. kole 10 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 45 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: x  

obor: x  

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018 není zavedeno 

* z celkového počtu přijatých uchazečů 1 uchazeč nenastoupí 
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Vyšší odborná škola 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

82 Umění a užité umění      82-44-N/01 Hudba - zaměření jazz 

P
ři

jím
ac

í ř
íz

en
í p

ro
 š

ko
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í r
o
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počet přihlášek celkem  51 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 16 

z toho v 1. kole 16 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 35 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: x  

obor: x  

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018 není zavedeno 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

82 Umění a užité umění      82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře 

P
ři

jím
ac

í ř
íz

en
í p
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 š

ko
ln

í r
o
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8 
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počet přihlášek celkem  12 

počet kol přijímacího řízení celkem 3 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 11 

z toho v 1. kole 0 

z toho ve 2. kole 8 

z toho v dalších kolech 3 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 1 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: x  

obor: x  

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2017/2018 není zavedeno 



 
15 

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin 

Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu).  

Země Konzervatoř 
počet žáků 

Vyšší odborná škola 
počet studentů 

   Francie 0  1 

   Chorvatsko 1 0 

   Kazachstán 1 0    

   Nizozemsko 1 0 

   Rusko 4 0 

   Srbsko 1 0 

   Slovensko 17 6 

   Ukrajina 2 0 

   Uzbekistán 1 0 

 

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Ve vzdělávání v konzervatoři a VOŠ se setkáváme se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a se 
žáky z odlišného kulturního prostředí. 

Škola volí vhodné metody a formy výuky: individuální tempo, formy zkoušení přizpůsobené danému 
žákovi se SVP, případně je vytvořen individuální vzdělávací plán. Výchovný poradce je v úzkém 
kontaktu s pedagogy, kteří žáky se SVP nebo žáky z odlišného kulturního prostředí vyučují. Případné 
problémy nebo potřeby jsou řešeny bezodkladně. Škola spolupracuje se školskými poradenskými 
zařízeními. 

Od 1. září 2015 byli přijati ke studiu dva žáci se zrakovým postižením, kteří jsou integrováni do 
běžného školního kolektivu, což přispívá jak k jejich socializaci a připravenosti na běžný občanský 
život, tak i k pochopení a kladnému přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, 
sociálním či jiným znevýhodněním. Ve školním roce 2016/2017  se žáci vzdělávali ve druhém ročníku. 

9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů 

Díky specifice výuky na konzervatoři a VOŠ pedagogové přistupují ke každému žákovi či studentovi 
velmi individuálně a volí rozsah a tempo výuky, které citlivě rozvíjí nadání žáka. 

10. Ověřování výsledků vzdělávání 

Ve školním roce 2016/2017 bylo realizováno formou Maturita nanečisto – AJ v měsíci říjnu 2016, ČJL 
v listopadu 2016. 

11. Školní vzdělávací programy 

Od 1. 9. 2014 jsou žáci vzděláváni dle školních vzdělávacích programů platných od 1. 9. 2012 počínaje 
1. ročníkem (ve znění revize z 1. 9. 2014). 
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K 1. 9. 2016 pro školní rok 2016/2017 byly vydány Dodatky ŠVP 2016 Hudba, Muzikál a Populární 
zpěv, které se týkají úpravy dotace hodin, učební osnovy předmětu, zavedení nového předmětu do 
učebních plánů. Změny vycházejí z dosavadních zkušeností vyučujících. 

12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 

Hlavním cizím jazykem na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka je jazyk anglický. Je vyučován v několika 
skupinách v ročníku dle dosažené úrovně žáků. Výstupem je maturitní a absolventská zkouška. Výuku 
zajišťují tři kvalifikovaní a zkušení pedagogové.  

V zaměření muzikál a populární zpěv je zaveden v souladu s RVP druhý cizí jazyk, a to jazyk 
francouzský. 

13. Vzdělávací programy VOŠ 

Výuka na VOŠ probíhala dle vzdělávacích programů v souladu s akreditací. 

Platnost akreditace od 1. září 2014 do 31. srpna 2020 pro vzdělávací program 82-47-N/02 Tvorba 
textu a scénáře. 

Platnost akreditace od 1. září 2016 do 31. srpna 2022 pro vzdělávací program 82-44-N/01 Hudba – 
zaměření Jazz.    

IV. Údaje o Domově mládeže 

1.  Domov mládeže (při škole) 

a) Vybavení domova mládeže (údaje ze zahajovacího výkazu) 

 Počet 

Počet ložnic celkem 40 

v tom 

1 až 3 lůžkových 40 

4 až 6 lůžkových - 

7 až 10 lůžkových - 

11 a více lůžkových - 

Společenské místnosti a klubovny 2 

 

 

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

typ školy počet ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP 

základní (vč. speciálních) - - 

gymnázium - - 

SOŠ - - 

konzervatoř 92 92 

SOU, OU a U - - 
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speciální a praktické SŠ - - 

VOŠ 5 5 

jiné (specifikujte) - - 

celkem 97 97 

 

c) Naplněnost domovů mládeže 

počet ubytovaných ve škol. roce 2016/2017 kapacita naplněnost v % 

 100 97 

 

d) Žádosti o ubytování v domově mládeže 

- počet žádostí celkem - 123 
- z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno - 2 
- nejčastější důvody nevyhovění žádosti - nedostatečná kapacita DM  
 

e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty) 

V průběhu školního roku 19 studentů zrušilo ubytování z důvodu přestěhování, ubytování 
v soukromí, přerušení nebo ukončení studia. Na uvolněná místa nastoupilo v průběhu školního roku  
5 nových studentů. 

 

f) Další údaje o ubytovaných 

     Studenti ubytovaní v DM KJJ jsou studenty Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka. 

 

g) Využití Domova mládeže v době školních prázdnin 

V době letních prázdnin jsou ubytovací kapacity Domova mládeže využívány pro ubytování účastníků 
letních hudebních kurzů a dále i žáků školy, kteří jsou v Praze vázáni povinnostmi souvisejícími s jejich 
uměleckou činností.            

 

 

 

V. Aktivity právnické osoby 
- Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 

1. Výchovné a kariérní poradenství 

Konzervatoř a Vyšší odborná škole Jaroslava Ježka nabízí výchovné a kariérní poradenství, které 
zajišťuje výchovná poradkyně Mgr. Jitka Farkašová. Spolupráce s PPP pro Prahu 4 (především s Mgr. 
Renatou Rynešovou) je průběžná a aktivní po celý školní rok. Do PPP byli doporučeni žáci především 
s problémy: poruchy soustředění, poruchy učení. Oblast výchovného poradenství ve škole je 
zaměřena nejčastěji na problematiku školní neúspěšnosti.  
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Výchovná poradkyně spolupracuje s třídními učiteli, s pedagogy a vedením školy. Vzhledem k tomu, 
že v konzervatoři studují žáci se SVP, výchovná poradkyně je v častém kontaktu se SPC.  

2. Prevence sociálně patologických jevů 

Prevence sociálně patologických jevů je systémovou náplní výuky v předmětech všeobecně 
vzdělávacích, především v předmětech pedagogika, psychologie. V souvislosti s prevencí škola 
pořádala pro žáky následující doplňující vzdělávání: 

 

 8. 3. 2017 - „Jeden svět na školách“, projekce pro školy, projekt s besedou „Děti online“, 
určeno pro 2., 3. roč., předmět Základy společenských věd 

 „Školení první pomoci“, školení pro žáky 1. – 3. roč., předmět Zdravotní a pohybová výchova 

 

Školním metodikem prevence je Mgr. Denisa Maštálková – vychovatelka v DM, která vypracovala 
Minimální preventivní program školy. Dále jsou ve škole dostupné užitečné adresy a telefonní čísla, u 
výchovného poradce jsou k dispozici kontakty na Linku důvěry, Linku bezpečí, je zde seznam ordinací 
AT, poraden pro rodinu apod. 

3. Ekologická výchova a environmentální výchova 

Realizují se v rámci výuky všeobecně vzdělávacích předmětů. 

 16. 6. 2017 – „Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky“, multimediální projekce vzdělávacího 
projektu České republiky Planeta Země 3 000, předmět Francouzský jazyk 

4. Multikulturní výchova 

Realizuje se v rámci výuky všech všeobecně vzdělávacích předmětů - průřezová témata Člověk v 
kulturní společnosti, Člověk a stát. 

 24. 11. 2016  - „Klementinum – barokní objekt a Národní knihovna ČR“, pro 2. až  5. roč., 
předměty Český jazyk a literatura, Dějiny umění, Historicko - estetický seminář 

 6. - 8. 12. 2016 – „Hour of Code“, mezinárodní projekt na PC, předmět Informační a 
komunikační technologie 

 12. 12. 2016 – „Komentovaná prohlídka Prahy v anglickém jazyce“, celodenní exkurze po 
významných pražských památkách, pro 4. roč., předmět Anglický jazyk, organizace a 
výklad Mgr. Aleš Sedlák 

 5. 1. 2017 - „Museum Kampa – František Kupka + Josef Istler“, Muzeum Kampa, pro  5. a 
6. roč., předměty Dějiny umění, Historicko - estetický seminář 

 7. 2. 2017 – „Den bezpečnosti na internetu“, mezinárodní projekt na PC, 1., 2. roč., 
předmět Informační a komunikační technologie 

 10. 3. 2017 – „Pražské biografy“, Muzeum hl. města Prahy, pro 5. roč., předměty Kulturní 
dějiny, Historicko - estetický seminář 

 3. 4. a 25. 5. 2017 - „Semináře pro žáky-cizince“, 90minutové semináře pro žáky s 
odlišným mateřským jazykem, napříč ročníky, předmět Český jazyk a literatura, organizace 
a výuka PaedDr. Helena Mrázová 

 9. 5. 2017 - „Cyberbulling Hate Speech“, mezinárodní projekt na PC, 1., 2. roč., Informační 
a komunikační technologie 
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 23. 5. 2017 – „Anežský klášter a Poklady středověkého malířství a sochařství“, Anežský 
klášter, pro 2. a 5. roč., předměty Český jazyk a literatura, Dějiny umění 

 Akce nad rámec vyučování:  20. 10. 2016 – „F. Dürenmatt: Play Strinberg“, divadelní 
představení, pro studenty a pedagogy školy, organizace PaedDr. Helena Mrázová 

 

5. Výchova k udržitelnému rozvoji 

Realizuje se průběžně ve všeobecně vzdělávacích předmětech, ve spojení s ekologickou a 
environmentální výchovou. 

6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka vzhledem ke svému zaměření neorganizuje školy v 
přírodě, ani sportovní kurzy. 

7. Školní a mimoškolní aktivity 

 

Přehled nejvýznamnějších vystoupení a akcí Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka 

ve školním roce 2016/2017 

 

Datum Název aktivity 

25. 9. 2016 Vystoupení orchestru Ježkovy stopy a hostů, koncert k 110. výročí narození 
Jaroslava Ježka, divadlo ABC 

27. 9. 2016 Koncert žáků KJJ v synagoze v Turnově – pod vedením Jaromíry Ježkové (kytarový 
soubor) 

8. - 10. 10. 2016 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ na jazzovém festivalu v Iserlohnu a Dortmundu 
v Německu – umělecký koordinátor Milan Svoboda 

12. 10. 2016 Společný Jazzový koncert East West European Jazz Orchestra a Big Band VOŠ KJJ, 
Velký sál Městské knihovny v Praze – spolupráce mezi East West European Jazz 
Orchestra Twins 2016 a Big Band VOŠ KJJ, pod vedením Milana Svobody 

31. 10. 2016 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ – festival Metro Music Fest v Brně - umělecký 
vedoucí Milan Svoboda 

8. 11. 2016 Účinkování žáků dechového oddělení na slavnostním předávání Ceny Michala 
Velíška, Rezidence primátora - pod vedením Zdeňka Zahálky  

8. 11. 2016 Vystoupení žáků KJJ oddělení populárního zpěvu - u příležitosti slavnostního 
otevření Vysoké školy kreativní komunikace v Praze 4 

10. 11. 2016 Koncert žáků KJJ při příležitosti mezinárodní vědecké konference Quo vadis – 
vzdělávání ve veřejné správě v Benešově 
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24. – 26. 11. 2016 Výstava Schola Pragensis - vystoupení souborů KJJ a žáků muzikálového oddělení, 
Kongresové centrum Praha  

30. 11. 2016 Koncert flétnové třídy žáků KJJ a Konzervatoře J. Deyla v Praze - pod vedením Aleny 
Křiklánové 

8.12. 2016 Koncert žáků dirigentského oddělení ve spolupráci s Pražským smíšeným sborem k 
175. výročí narození Antonína Dvořáka, modlitebna Českobratrské církve 
evangelické 

15. 12. 2016 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ - Vánoce v metru, Florenc  Praha - pod vedením 
Milana Svobody 

15. 12. 2016 Vánoční koncert žáků kytarového oddělení KJJ ve Stacionáři Praha 7 – pod vedením 
Jaromíry Ježkové 

23. 1. 2017 Pololetní koncert VOŠ Hudba – zaměření Jazz – všechny ansámbly, Jazz Dock Praha 

30. a 31. 1. 2017 Celoškolní přehlídka souborů KJJ „Open Cases“ ve velkém sále KJJ - pod vedením 
Maria Mesanyho a Jana Linharta 

31. 1. 2017 Koncert flétnové třídy žáků KJJ v Pálffyho paláci - pod vedením Maria Mesanyho 

2.3. 2017 Koncert žáků kytarového oddělení „Kytary napříč žánry“, Reduta – pod vedením 
Jaromíry Ježkové 

4. 3. 2017 Účast žáků KJJ na cyklu koncertů nejtalentovanějších žáků pražských hudebních 
škol „Z hvězdiček rostou hvězdy“ – Campine Avenue v Národní technické knihovně 
v Praze  

12. 3. 2017 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ v Domě kultury v Berouně 

14. 3. 2017 Koncert kapely Bárta Ensemble a Big Bandu VOŠ KJJ v Jazz Docku v Praze - pod 
vedením Milana Svobody 

21. 3. 2017 Vystoupení žáků KJJ zaměření hra na bicí nástroje ve spolupráci s katedrou bicích 
nástrojů HAMU v Praze na koncertě v Martinů sále v rámci projektu Latin Journey 

29. 3. 2017  Prezentační koncert klavírního oddělení, ZUŠ Litoměřice - pod vedením Jaroslava 
Wagnera 

6. 4. 2017 Prezentační koncert klavírního oddělení, ZUŠ Benešov u Prahy - pod vedením 
Jaroslava Wagnera 

6. 4. 2017 Vystoupení souboru KJJ - K band pod vedením Jana Kučery, Reduta  

20. 4. 2017 Nalaďte se v metru - vystoupení žáků a studentů KJJ a VOŠ ve stanicích pražského 
metra: Muzeum, Florenc, Nádraží Veleslavín, Můstek A  

26. 4. 2017 Koncert kapel VOŠ KJJ Dorůžka Ensemble, Levíček Ensemble, Big Band VOŠ KJJ, Jazz 
Dock - pod vedením Milana Svobody 
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26. 4. 2017 Koncert žáků skladatelské třídy Mgr. Michala Macourka, Muzeum Bedřicha 
Smetany v Praze – pod vedením Michala Macourka 

2.5. 2017 Vystoupení žáků KJJ v zaměření hra na akordeon na Slavnostním koncertu 
k nedožitému jubileu Milana Bláhy, Komorní sál Pražské konzervatoře 

5. 5. 2017 Koncert Big Bandu VOŠ KJJ v Domažlicích 

13. 5. 2017 Koncert žáků kytarového oddělení KJJ  na hradě Valdštejn - pod vedením Jaromíry 
Ježkové 

13. 5. 2017 Koncert žáků kytarového oddělení KJJ  na festivalu Kytara v Českém ráji - pod 
vedením Jaromíry Ježkové 

16. 5. 2017 Vystoupení žáků flétnové třídy KJJ na festivalu Libeňské jaro mladých, Městská část 
Prahy 8 

19. 5. 2017 TEXTFEST – veřejná prezentace tvorby studentů a absolventů VOŠ Tvorba textu a 
scénáře, kulturní centrum Venuše ve Švehlovce, Praha 3 – pod vedením Jiřího 
Svěráka a Robina Krále 

23. 5. 2017 Celoškolní přehlídka souborů KJJ „Open Cases“ ve velkém sále KJJ - pod vedením 
Maria Mesanyho a Jana Linharta 

26. – 28. 5. 2017 Vystoupení žáků a souborů KJJ v rámci akce Speed festival, Praha – pod vedením 
Jaromíry Ježkové 

30. 5. 2017 Flétnový koncert žáků KJJ v sále J. Drtiny na Konzervatoři J. Deyla - pod vedením 
Aleny Křiklánové 

3. 6. 2017 Vystoupení souboru KJJ - K band pod vedením Jana Kučery na Jazzovém festivalu, 
Týniště nad Orlicí 

9. – 11. 6. 2017 Účast studentů VOŠ KJJ na „Meer Jazz Festival Hoofddorp“ v Holandsku, Big Band 
VOŠ KJJ pod vedením Milana Svobody 

10. 6. 2017  Koncert žáků KJJ zaměření hra na akordeon v rámci festivalu Běchovická 
harmonika, Běchovice  

12. 6. 2017  Koncert žáků skladatelského oddělení, Muzeum Bedřicha Smetany v Praze – pod 
vedením Michala Macourka  

14. 6. 2017 Prezentační koncert klavírního oddělení, ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci - pod 
vedením Jaroslava Wagnera 

14. 6. 2017 Závěrečný koncert VOŠ Hudba – zaměření Jazz – všechny ansámbly, Jazz Dock 
Praha 

22. 6. 2017 Koncert žáků KJJ v synagoze v Turnově – pod vedením Jaromíry Ježkové (kytarový 
soubor) 

26. 6. 2017 Vystoupení žáků KJJ na pietním aktu na počest dr. Milady Horákové, pořádaném  
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Klubem dr. Milady Horákové, na vyšehradském hřbitově – pod vedením Zdeňka 
Zahálky 

29. 6. 2017 Koncert Big Bandu VOŠ KJJ v Bad Ischl v Rakousku - pod vedením Milana Svobody 

30. 6. 2017 Koncert Big Bandu VOŠ KJJ – Univerzita v Grazu - pod vedením Milana Svobody 

1. 7. 2017 Koncert Big Bandu VOŠ KJJ na festivalu Marezige Jazz Festival ve Slovinsku 

2. 7. 2017 Koncert Big Bandu VOŠ KJJ v Pieve di Ledro v Itálii 

 

8. Významné semináře a workshopy Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka 

 

Datum Název 

17. 10. 2016 Workshop Jennifer Batten, americká kytaristka 

15. 11. 2016 Workshop Dan Tepfer, americký pianista 

22. 3. 2017 Workshop Toms Rudzinskis, lotyšský saxofonista  

19. 4. 2017  Workshop David Helbock, rakouský jazzový pianista  

24. 5. 2017 Workshop Dag Magnus Nervesen, jazzový bubeník 

leden – duben 
2017 

Seminář Český a světový muzikál na českých scénách pod vedením Vítězslava 
Sladkého, žáci 3. a 4. ročníku muzikálového odd. 

 

9. Spolupráce žáků s profesionálními divadelními scénami  

 

Název 

Adéla ještě nevečeřela, Divadlo Broadway, Praha, Karolína Tóthová - muzikálové odd. 

Sugar, Divadlo na Fidlovačce, Praha, Karolína Tóthová - muzikálové odd. 

Bítls, Městské divadlo Brno, Jan Dvořák - muzikálové odd. 

Ferda Mravenec, Divadlo Hybernia, Praha, Vilemína Marhoulová - muzikálové odd. 

Pustina (seriál), TV HBO, Oskar Hes - muzikálové odd. 
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Chicago, maturitní představení, žáci 4. ročníku - muzikálové odd. 

Kleopatra, Divadlo Broadway, Praha, Jakub Kudrnáč - muzikálové odd. 

Angelika, Divadlo Broadway, Praha, Jakub Kudrnáč - muzikálové odd. 

 

10. Spolupráce žáků s významnými instrumentálními tělesy a pěveckými sbory  

 

Název 

Pražský smíšený sbor – interpretační kurzy, koncert - žáci oddělení dirigování 

11. Soutěže  

Ocenění žáků 

Název soutěže Obor Ocenění Jméno žáka Termín 
soutěže 

 
Soutěžní přehlídka 

konzervatoří 
 Pardubické dechy 

 

trubka 1. cena Karel Mužátko  
26. 10. 
2016 

XII Art Duo International 
Music Festival –  

klavírní soutěž Praha 
klavír 

1. cena  
 

Jakub Jirásek 
listopad 

2016 

XII Art Duo International 
Music Festival –  

klavírní soutěž Praha 
klavír 

2. cena  
 

Zdeněk Červinka 
listopad 

2016 

XII Art Duo International 
Music Festival –  

klavírní soutěž Praha 

Klavírní 
duo 

2. cena 
Jan Kovářík 

Jakub Jirásek 
listopad 

2016 

Národní rozhlasová soutěž pro 
mladé hudebníky 

Concerto Bohemia 2017 

Soubory a 
orchestry 

Titul laureáta 
Big Band VOŠ KJJ - 

Milan Svoboda 
6. 3. 2017 

 
Česko zpívá 2017 
Pěvecká soutěž 

Trutnov 
 

zpěv 1. cena Michaela Janáčová 
duben 
2017 

XIII Art Duo International 
Music Festival -  

        klavírní soutěž 
Györ, Maďarsko 

klavír 1. cena  
Pavlo Zaretsky 

 
duben 
2017 

XIII Art Duo International 
Music Festival – 

klavír 
1. cena a cena  

Grand Prix 
Jakub Jirásek 

duben 
2017 
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klavírní soutěž 
Györ, Maďarsko 

XIII Art Duo International 
Music Festival – 
klavírní soutěž 

Györ, Maďarsko 

klavír 1. cena  Anna Kostina 
duben 
2017 

XIII Art Duo International 
Music Festival – 
klavírní soutěž 

Györ, Maďarsko 

klavír 1. cena Kristýna Schumová 
duben 
2017 

XIII Art Duo International 
Music Festival – 
klavírní soutěž 

Györ, Maďarsko 

klavír 
1. cena a cena pro 
absolutního vítěze 

Karel Marek 
duben 
2017 

XIII Art Duo International 
Music Festival – 
klavírní soutěž 

Györ, Maďarsko 

klavír 
1. cena a cena pro 
absolutního vítěze 
v mladší kategorii  

Zdeněk Červinka 
duben 
2017 

Wiener Klassik  
Internationaler 

Musikwettbewerb 2017 
 

klavír 

1. cena (kategorie D) 

Cena za nejlepší 
interpretaci 

Grand Prix 

 

Zdeněk Červinka 
duben 
2017 

Wiener Klassik  
Internationaler 

Musikwettbewerb 2017 
 

klavír 

1.cena (kategorie D) 

Cena za nejlepší 
interpretaci 

 

 

Kristýna Schumová 
duben 
2017 

Wiener Klassik  
Internationaler 

Musikwettbewerb 2017 
 

klavír 

2.cena (kategorie D) 

Cena za nejlepší 
interpretaci 

 

Dalimil Smrž 
duben 
2017 

Wiener Klassik  
Internationaler 

Musikwettbewerb 2017 
 

klavír 

1.cena (kategorie E) 

Cena za nejlepší 
interpretaci 

Grand Prix 

 

 

 
 

Anna Kostina 
 
 
 

duben 
2017 

Wiener Klassik  
Internationaler 

Musikwettbewerb 2017 
 

klavír 

1. cena (kategorie E) 

Cena za nejlepší 
interpretaci 

 

Dominika Bazalová 
 

 

duben 
2017 

Wiener Klassik  
Internationaler 

Musikwettbewerb 2017 
 

klavír 

1. cena (kategorie G) 

Cena za nejlepší 
interpretaci  

 

Jakub Jirásek 
 

duben 
2017 
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Wiener Klassik  
Internationaler 

Musikwettbewerb 2017 
 

klavír 

2. cena (kategorie G) 

Cena za nejlepší 
interpretaci  

 

Karel Marek 
 

duben 
2017 

Mezinárodní soutěž Big bandů 
Top Class,  

Meer Jazz Festival 2017, 
Hoofddorp, Holandsko 

Big Band Finalista soutěže 
Big Band VOŠ KJJ - 

Milan Svoboda 
10. 6. 2017 

 

 

 

Ocenění pedagogů 

Jméno pedagoga Obor Název soutěže Ocenění 
Termín 
soutěže 

Mgr. Irina Parker klavír 

XIII Art Duo International Music 
Festival – 

klavírní soutěž 
Györ, Maďarsko 

Cena nejlepšího 
pedagoga v soutěži 

duben 
2017 

Mgr. Hana Kaštovská klavír 

XIII Art Duo International Music 
Festival – 

klavírní soutěž 
Györ, Maďarsko 

Cena za vynikající 
přípravu studenta  

duben 
2017 

Mgr. Irina Parker klavír 

Wiener Klassik  
Internationaler  

Musikwettbewerb 2017 
 
 

Cena za nejlepší 
pedagogický výkon 

duben 
2017 

 

12. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

 

Datum Název aktivity 

8. – 10. 10. 2016 Koncerty Big Band VOŠ KJJ v Dortmundu a vystoupení na jazzovém festivalu v rámci 
účasti v partnerském projektu East West European Jazz Orchestra TWINS 2016  
Německo – Česká republika, umělecký koordinátor Milan Svoboda 

12. 10. 2016 Partnerský projekt East West European Jazz Orchestra TWINS 2016 - společný 
jazzový koncert East West European Jazz Orchestra a Big Band VOŠ KJJ, Velký sál 
Městské knihovny v Praze, umělecký koordinátor Milan Svoboda 
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13. Spolupráce právnické osoby s partnery 

 Jazz Club Reduta, Praha 

 Jazz Dock, Praha 

 Stop Time Club, Praha 

 Divadlo ABC, Praha 

 Divadlo Dobeška, Praha 

 Městská knihovna v Praze 

 Venuše ve Švehlovce – kulturní centrum v sále Švehlovy koleje, Praha 3 

 Národní technická knihovna v Praze 

 Dopravní podnik hlavního města Prahy 

 Kytary.cz 

 Musicweb.cz 

 Nadace ADRA – Ceny Michala Velíška, Praha 

 Malostranská beseda, Praha 

 Kongresové centrum Praha 

 Konzervatoř Jana Deyla, Praha 

 Pražská konzervatoř 

 Hrad Valdštejn 

 ZUŠ Litoměřice 

 ZUŠ Benešov u Prahy 

 ZUŠ Humpolec 

 Městská část Praha 3 

 Městská část Praha 4 

 Městská část Praha 7 

 Městská část Praha 8 

 Město Turnov 

 Město Benešov 

 
 
 

14. Další aktivity, prezentace 

 

VOŠ Tvorba textu a scénáře 

Studenti 1. ročníku 

 Marek Blažíček:  

Internetový literární časopis Dobrá adresa – povídky 

Webové stránky Literárních novin, kulturní rubrika – recenze a články 

Autorské čtení (Festival Povaleč ve Valči) 

Autorská činnost – skupina Zelenej se 
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 Zuzana Kantorová: 

Scénáře pro ČT – dětský naučný pořad Planeta YÓ 

Spolupráce s divadlem Stará Aréna – Ostrava 

Účast ve finále soutěže Dětská nota 

      

      Studenti 2. ročníku 

 Marie Křížová: 

Autorská činnost a zpěv ve skupinách Paralelní zapojení, Endless melody, Trio MBBM 

 Denisa Katzerová: 

Autorská činnost a zpěv ve skupině 20 minut 

 Brigita Cmuntová: 

Účast ve finále soutěže Dětská nota 

Autorská činnost a zpěv – duo se Štěpánem Kloučkem 

 

Studenti 3. ročníku 

 Tomáš Dvořák: 

Autorská tvorba, textová spolupráce s interprety populární hudby 

 Zuzana Vantuchová: 

Text pro interaktivní knihu Můj svět, nakladatelství Albi  

 Pavla Sedláčková: 

Kurzy divadelní improvizace 

Autorská činnost ve skupině Ginners Fusion 

 Tereza Cimoradská: 

Autorské čtení (Literární kavárna Řetězová) 

 Tereza Podzimková: 

Organizace programů a autorská činnost pro nadaci Leontýnka (pro zrakově postižené děti)  

 Klára Rotterová, Tereza Podzimková, Veronika Krnínská: 

Autorská hudebně textová skupina Las Chubas 

 

 

Aktivity žáků v konzervatoři 

 účast na workshopu pianisty Joey Calderazo (pořádala Katedra HAMU v Praze) 

 10. 5. 2017 koncert žáků POK 
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 21. 6. 2017 aktivní účast žáků a studentů KJJ a VOŠ  na workshopu - americký  trumpetista 

Wynton Marsalis, (workshop v Rudolfinu pořádaný ČF)  

 

Žáci a studenti Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka přijatí ve školním roce 
2016/2017 ke studiu na vysoké škole: 

Anna Kostina (KJJ), klavír – Conservatori del Liceu, Barcelona, Španělsko, obor klavír 

Lenka Dusová (KJJ), saxofon – Katedra jazzové hudby HAMU v Praze 

Matěj Tauš (KJJ), muzikál – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací – ART Marketing 

Nikol Samková (KJJ), muzikál – Pedagogická fakulta UK v Praze, Specializace v pedagogice – Český jazyk 

Tereza Olivia (KJJ), muzikál – HAMU v Praze, Nonverbální divadlo 

 

15. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin 

V době hlavních prázdnin využívána kapacita Domova mládeže a školních učeben pro účastníky 
letních hudebních kurzů. 
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VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Inspekční činnost ČŠI nebyla ve školním roce 2016/2017 provedena. 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

V období školního roku 2016/2017 nebyla řešena žádná závažná kontrolní zjištění předaná 
k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů. 

 

 Výsledky veřejnosprávních kontrol vykonaných zřizovatelem 

V období od 24. 11. 2016 – 2. 12. 2016 proběhla ve škole činnost kontrolní skupiny 
Magistrátu hlavního města Prahy na základě pověření čj.: S-MHMP 2052085/2016 ze dne 
14. 11. 2016, která spočívala v provedení kontroly plnění opatření přijatých k odstranění 
nedostatků zjištěných při finanční kontrole za rok 2014 v příspěvkové organizaci.  

Kontrolní skupina MHMP prověřila plnění všech bodů přijatých opatření k odstranění 
nedostatků identifikovaných v účetnictví školy, v majetkové a personální oblasti v souladu s 
Příkazem ředitele školy PR-01/16, čj. KJJ 1/2016, vydaným dne 11. 1. 2016 a Kontrolní 
zprávou k odstraňování nedostatků zjištěných tematickou kontrolou MHMP ze dne 6. 6. 
2016. Kromě jednoho částečně splněného bodu, týkajícího se zpracování personální 
dokumentace doplňováním příslušných podkladů, byla všechna přijatá opatření splněna a 
nedostatky byly odstraněny. Proces doplňování příslušné personální dokumentace 
v návaznosti na zpracovávání započitatelné praxe v personálním programu VEMA 
v současné době pokračuje. 

 

 Výsledky veřejnosprávních kontrol vykonaných jiným subjektem 

Dne 5. 5. 2017 byla provedena kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o 
požární ochraně ve školském zařízení zástupcem Hasičského záchranného sboru hlavního 
města Prahy. 

     Z protokolu o kontrole vyplývá, že nebyly zjištěny nedostatky v žádných kontrolních bodech. 

 

 

 

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2016 

  
     

v Kč 

Dotace MŠMT, MHMP celkem     75321031 

Dotace MŠMT - mzdy, OON, ONIV, odvody ÚZ 33… 65009031 

Dotace MHMP - provoz, odpisy ÚZ 91   10151000 

Dotace MHMP - metropolitní program ÚZ 82 161000 

Dotace MŠMT - podpora romských žáků ÚZ 33160 0 
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v Kč v Kč 

ROK 2016     hlavní činnost (HČ) doplňková činnost (DČ) 

Náklady celkem     77868582,38 603449,33 

z toho mzdové náklady   49608589 152041 

              odvody     17375132,96 50989,88 

              spotřeba materiálu   821838,2 11797,84 

              energie     3335009,19 195632,81 

              Služby     3056081,94 99973,64 

              ostatní náklady   3671931,09 93014,16 

  
   

v Kč v Kč 

Výnosy celkem     77681333,27 871899 

z toho dotace     75321031 0 

            výnosy z činnosti   2341939,66 871899 

            finanční výnosy   18362,61 0 

  
  

  v Kč v Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (HV)  2016 -187249,11 268449,67 

  
    

v Kč 

VYPOŘÁDÁNÍ HV V ROCE 2016   81200,56 

rozdělení do fondů:     
 

  

    
fond 
odměn   64900 

    
rezervní 
fond   16300,56 

  
   

v Kč v Kč 

  
   

Stav k 31. 12. 2015 Stav k 31. 12. 2016 

Fondy FOND INVESTIC (FI)   3985215,98 5106037,2 

  tvorba FI     2052757,8 2550570,6 

  čerpání FI     446421,52 1429749,38 

  REZERVNÍ (RF) vč. darů 450704,35 249794,92 

  tvorba RF     91734,42 36009,76 

  čerpání RF   231941,37 236919,19 

  ODMĚN (FO)   814040 837414 

  tvorba FO   250000 75000 

  čerpání FO   0 51626 

  FKSP     737031,44 995776,95 

  z toho základní příděl 1,5% 484593,91 726164,51 

  čerpání      422470 467419 

  
(stravenky, rekreace, půjčky, 
jubilea, PP)     
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VIII. Další informace 

Doplnění údajů o změnách ve složení školské rady KJJ a školské rady VOŠ ve školním roce 2016/2017 

Rada hlavního města Prahy jmenovala zástupce zřizovatele ve školských radách při školách 
zřizovaných hlavním městem Prahou s účinností od 1. 9. 2016 pro funkční období 2016-2019: 

 

Jmenovaný člen ŠR KJJ 

Bc. Jiří Stárek - zástupce MHMP 

 

Jmenovaní členové ŠR VOŠ  

Mgr. Jiřina Slavíková - zástupce MHMP  

Jana Niklová - zástupce MHMP 

 

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 

Škola obdržela ve školním roce 2016/2017 3 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Škola 
nevydala rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.   

 

 

 

 

V Praze dne 15. 10. 2017 

 

 

 

______________________________ 

                   Eduard Klezla 
      ředitel školy 

 


