
ŠKOLSKÁ RADA Konzervatoře Jaroslava Ježka  
Předseda: Jan Linhart, e-mail:skolska.rada@kjj.cz 

 
Zápis z jednání školské rady ze dne 18. 10. 2022, 16:00 

 
Přítomni: Jan Linhart – pedagog konzervatoře 
 MgA. Miroslav Mužík – pedagog konzervatoře 
 Ing. Jan Hrubeš – student konzervatoře 
 Daniel Žižka – student konzervatoře 
 
Omluven: Ing. Mgr. Petr Venhoda – zástupce MHMP 
  
Hosté:  Bc. Petra Benýšková 
 Mgr. Jitka Farkašová – zástupkyně ředitele školy 
 

1. Zapisovatelem byl zvolen Jan Hrubeš, ověřovatelem Miroslav Mužík. 

2. Školská rada všemi přítomnými členy schválila program svého jednání. 

3. Paní Farkašová představila výroční zprávu. Jan Hrubeš se dotázal na počet DVPP 
kurzů, paní Farkašová k danému údaji podala vysvětlení. Pan Linhart poukázal na 
zvýšení počtu zanechání a přerušení studia, což je všeobecný trend. Pozitivně 
poukazuje na snížení průměrného počtu zameškaných i neomluvených hodin na žáka, 
což lze přičíst přehlednosti systému Edookit. Také se zvýšil počet maturantů – též vliv 
silnějšího ročníku. Vedení se podařilo nově akreditovat VOŠ Jazz.Následně nechává 
předseda ŠR hlasovat o schválení výroční zprávy: 4 pro, 0 proti, 0 zdržel se. 

Školská rada schválila většinou všech svých členů výroční zprávu školy za školní 
rok 2020/2021. 

4. Miroslav Mužík apeluje na zástupce studentů, aby se trochu propagovali mezi 
ostatními. Jan Hrubeš prosí, aby se o existenci školské rady a zmínili učitelé 
v hodinách. Daniel Žižka zmiňuje možnost propagace činnosti ŠR na soc. sítích. 

5. Přístavba školy: není možné v současném stavu ze statických důvodů podle dnešních 
norem provést nástavbu na střechu. Je možné vyztužit nosné konstrukce, což je 
náročná rekonstrukce. Statický průzkum nebyl dostatečně detailní, nicméně odhalil 
neshody dokumentace se současným stavem. Budova konzervatoře každopádně 
kapacitně nedostačuje. V současné chvíli je ze strany MHMP preferovaná varianta 
postupné přestavby se zesílením nosné konstrukce podle původního projektu. 
Omezení vyučování během přístavby by mělo být minimální. 

6. Miroslav Mužík se ptal na možnost případného vypovězení smluvního vztahu s p. 
Kutou a pořízení vlastního zdroje energií. Petra Benýšková informuje o prodeji KUTA 
centra a tím pádem o vypovězení současné smlouvy. Zajištění dodávky energií se tedy 
bude v dohledné době řešit. M. Mužík doporučuje pořízení tepelného čerpadla vzduch-
voda a podrobněji představuje jeho parametry, též upozorňuje na možnost získání 
dotací. Miroslav Mužík a Jan Hrubeš představili možnost pořízení centrálně 



regulovatelných termohlavic. Je důležité, aby studenti šetřili energií – nenechávali 
zbytečně otevřená okna, zbytečně nepřetápěli prostory a nemanipulovali 
s radiátory! 

7. Daniel Žižka: studenti by byli rádi za zajištění toaletního papíru na internátu. Petra 
Benýšková upozorňuje na ekonomickou nerentabilitu provozu internátu, kterou nelze 
řešit zvýšením ceny za ubytování (v současné chvíli je cena na stropu dle vyhlášky). 

8. Jan Hrubeš nadnesl možnost zavedení případných studentských grantů – ve spolupráci 
s městskou částí či MHMP. 

Zasedání bylo ukončeno v 17:03. 

 

V Praze dne 18. 10. 2022                                                                          zapsal Ing. Jan Hrubeš 

 
 
 
 
                                                                                                                    Mgr. Miroslav Mužík 
                                                                                                                            ověřovatel                                                        
 

 


