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Výroční zpráva za školní rok 2010/2011
I.
Základní údaje o škole
1. Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka,
Praha 4 – Braník, Roškotova 4
2. Ředitel školy:

Mgr. Milan Purnoch, telefon 241 046 946

Statutární zástupce:

Mgr. Marek Sichrovský, telefon 241 046 919
e-mail: sichrovsky.marek@kjj.cz

Zástupce ředitele:

Jiří Kulišev, telefon 241 046 932
e-mail: kulisev.jiri@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 2010/2011 měla cílovou kapacitu 320 žáků

b) Vyšší odborná škola:

ve školním roce 2010/2011 měla cílovou kapacitu 84 žáků

c) Domov mládeže KJJ:

ve školním roce 2010/2011 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

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

Vyšší odborná škola 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
2010/11 nebyl obor
vyučován
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6. Změny ve skladbě oborů vzdělání /vzdělávacích programů oproti školnímu r. 2010/2011
Ve školním roce 2010/2011 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.
Materiální základnu školy, zejména nástrojový fond, je potřebné neustále doplňovat a vyměňovat
staré a nevyhovující nástroje za nové. Materiální zajištění se odvíjí od požadavků jednotlivých
vyučujících. Celkově lze říct, že je dostačující, nicméně řada přístrojů, nástrojů a aparatur je
poměrně zastaralá.
Ve školním roce 2010/11 bylo v souvislosti s připravovanými novým školními vzdělávacími
programy značnou investicí zakoupení nových hudebních nástrojů pro instrumentální oddělení
(strunné, bicí a dechové nástroje).
Rovněž v nahrávacím studiu školy je potřeba
neustále obměňovat techniku a doplňovat ji o
novou. Studio bylo nově vybaveno nahrávacím
software Cubase 5, spolu se sadou pluginů
Native Instruments a Waves. Počítač pro střih
byl celkově reinstalován a optimalizován. K
ukládání dat byly zakoupeny externí a interní
disk, každý o kapacitě 2TB.
V patře určeném pro muzikálové oddělení se
realizovalo probourání příčky mezi dvěma
učebnami a vznikl tak nový multifunkční
prostor využívaný pro divadelní a taneční
účely. Ve velkém sále školy, který je používán
jako sál taneční, hudební i jako prostor pro
setkávání většího počtu pedagogů a studentů
školy při různých příležitostech byla provedena
inovace akustického tlumení.
V rámci požadavků na masivnější využívání
výpočetní techniky ve třídách se dále
rozšiřovala infrastruktura na jednotlivých
patrech. Jelikož nebylo mnoho prostředků, aby
položení kabelů provedla odborná firma, celý projekt muselo zpracovat a realizovat IT oddělení
školy ve spolupráci s údržbou. Celkem bylo položeno více jak 3000 m nových kabelů a dosaženo
stavu, že téměř do každé učebny je umístěna počítačová dvojzásuvka.
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Souběžně s tím došlo také ke zvýšení pokrytí signálem Wi-Fi – především na patrech Domova
mládeže, ale i v dalších částech budovy. S modernizací došlo také ke zvýšení maximální rychlosti
stahování.
V letních měsících se realizovala výměna všech počítačů v počítačové učebně za nové z důvodu
požadavku na výkon, kvůli výuce i následným zkouškám. Starší PC z učebny IKT byly přeinstalovány
a umístěny do dalších místností, kde zčásti nahradily
nejstarší techniku nebo byly požadovány
vyučujícími. Došlo také k výměně všech osmi PC
v knihovně a sjednocení programového vybavení.
Tuto změnu uvítali zvláště studenti, kterým se
výrazně zlepšily podmínky pro další studium či
zábavu.
Také došlo k rozšíření množství klíčů v klíčovém
trezoru, což zefektivnilo práci recepčních, neboť již
nemusí vydávat tolik klíčů, a proto se ve větší míře
mohou soustředit na sledování provozu a podávání
informací. Vizí do budoucna je, aby všechny klíče
byly vydávány pouze elektronicky
Dále bylo provedeno navýšení konektivity do
internetu, a to hned čtyřnásobné – tedy z původních
10 Mbit/s na stávajících 40 Mbit/s. Vzhledem
k jednáním
s providerem
došlo
pouze
k minimálnímu navýšení pravidelné platby.
Škola také řeší tzv. optimalizaci tiskového prostředí.
Jde o snížení nákladů na tisky a snížení počtu
ovladačů, potřebných k tisku na různých tiskárnách.
Díky kooperaci s dalšími firmami a různými
konzultacemi
bylo
dosaženo
přijatelného
kompromisu tak, aby uživatelé mohli tisknout
v dosahu svých tříd. Prakticky na každé chodbě bude
umístěno multifunkční zařízení, které bude fungovat
v režimu zabezpečeného tisku (přes terminál SafeQ) – tedy tisku až po identifikaci oprávněného
uživatele.
Výhled do dalšího školního roku je obnova PC a k upgrade počítačů v kancelářích, neboť většina
vedení pracuje na starších PC, které jsou na hranici výkonu, potřebného pro moderní aplikace.

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.
Členové školské rady v roce 2010/2011:
Mgr. Markéta Reedová, Ivan Bednář (zástupci Magistrátu hlavního města Prahy)
Ing. Vladimíra Lesenská (zástupce nezletilé studentky)
Jan Linhart, Jiří Kulišev (pedagogové)
Kamil Janský (student).
V průběhu školního roku 2010/2011 se ŠR sešla třikrát. Vyjadřovala se k provozním záležitostem
školy (mj. apelovala na nutnost dodržování pravidel při omlouvání studentů a vyjadřovala se
k personálním změnám ve škole).
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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.
Členové školské rady VOŠ v roce 2010/2011:
Mgr. Markéta Reedová, Ivan Bednář (zástupci magistrátu)
Mgr. Marek Stašek, Jan Andr (pedagogové)
Pavel Jonák (student).
V průběhu školního roku 2010/2011 se školská rada VOŠ nesešla.

II.
Pracovníci školy

1) Pedagogičtí pracovníci

externí učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

3

3

126

104,5

7

1,9

133

106,4

x)*

x)*

15)**

10,31)**

1

0,15

16**

10,46

x)*

x)*

0

0

0

0

7

5,32

pedagogičtí
pracovníci
fyzické osoby celkem
pedagogičtí
pracovníci
přepočtení na plně
zaměstnané
celkem

externí učitelé
fyzické osoby celkem

vyšší odborná
škola
domov
mládeže

interní učitelé
přepočtení na plně
zaměstnané

konzervatoř

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

škola

interní učitelé
fyzické osoby celkem

a. Počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů)

)* ředitel školy a zástupci jsou společní pro všechny součásti školy
)** někteří učitelé vyučují současně na konzervatoři i VOŠ
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b. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu)

počet pedagogických pracovníků

Konzervatoř
Vyšší odborná
škola
Domov mládeže

celkem %
z celkového počtu
ped. pracovníků

130

97,8%

nekvalifikovaných

3

2,2%

kvalifikovaných

16

100%

nekvalifikovaných

0

0%

kvalifikovaných

6

85,7%

nekvalifikovaných

1

14,3%

kvalifikovaných

c. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

JAMU

Jazzová interpretace

2

FF MU

Hudební věda

1

HAMU

Skladba

1

DESCARTES

Učitelství jako pomáhající profese

1

HAMU

Cemballo

1
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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

INSTITUCE

PROGRAM

POČ.

ODBORCONSULT-D

Personalistika a ZP

1

ODBORCONSULT-D

Zařazování zaměstnanců do platových tříd

1

ERUDICA

Nemocenské pojištění

1

GORDIC

ÚCR – účelový seminář

1

FAKTA

Zákoník práce pro zaměstnance škol a školských zařízení

1

FAKTA

Jak zviditelnit a propagovat svoji školu na veřejnosti

1

FAKTA

Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení

1

PARIS

Zákoník práce ve školství

1

PARIS

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

1

TSM,s.r.o

FKSP

1

STŘ. VZDĚLÁVACÍ INSTITUT

Zadávání a realizace zakázek hrazených z veřejných
prostředků

1
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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

33/6

274

vyšší odborná
škola

6/2

53

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:

36
5
12
8
6 z toho nebylo povoleno opakování: 0
0
3
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:

3
2
4
0
0 z toho nebylo povoleno opakování: 0
0
0
2

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
průměrný počet studentů na
třídu/skupinu

průměrný počet studentů učitele

konzervatoř

8,3/45,7

3.31

vyšší odborná škola

8,8/26,5

2,78

škola

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

272

210

0

0

193

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 2010/2011 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
11
1
1
2

VOŠ:
Slovensko
Rusko
9
1

5) Výuka cizích jazyků (údaje ze zahajovacích výkazů)

53

34

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

60

neprospělo

7

opakovalo ročník

6

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.
t.j z celkového počtu žáků

241
94,1%

průměrný počet zameškaných hodin na žáka

83,01

z toho neomluvených

1,32

b.

Vzdělávání při zaměstnání
Tato forma vzdělávání není ve škole zavedena

7) Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií
Denní studium

Studium při
zaměstnání

30

0

0

0

1

0

prospěl s vyznamenáním

0

0

prospěl

30

0

neprospěl

0

0

Denní studium

Studium při
zaměstnání

42

0

3

0

2

0

prospěl s vyznamenáním

20

0

prospěl

17

0

neprospěl

5

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

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
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Denní studium

Studium při
zaměstnání

8

0

1

0

0

0

prospěl s vyznamenáním

3

0

prospěl

5

0

neprospěl

0

0

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

8) Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2011/2012
Konzervatoř
82
Umění a užité umění

82 – 44 – M,N/001
Hudba

82 – 44 – M,N/001
Hudebně
dramatické umění

177
3
60
52
5
3
0
87

96
2
7
7
0
0
0
60

0

0

0

0

0

0

0

0

82 – 44 – M,N/001
Hudba
zaměření populární hudba

přijímací řízení pro
školní rok
2011/2012
(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
(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
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Vyšší odborná škola
82
Umění a užité umění

přijímací řízení pro
školní rok
2011/2012
(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

82 – 44 – N/01
Hudba
zaměření Jazz

82 – 47- N /24
Tvorba textu a
scénáře

76
2
12
12
0
0
1
46

16
2
8
6
2
0
0
7

0

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

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.
Škola se zúčastnila v říjnu 2010 zkoušky státní maturity.
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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.
Všichni pedagogové školy se zapojili do náročné přípravy a tvorby ŠVP pro konzervatoř, které
vejdou v účinnost ve školním roce 2012/2013.

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 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.

IV.
Údaje o žácích v domově mládeže
Domov mládeže KJJ
a.

Vybavení domova mládeže (údaje ze zahajovacího výkazu)

typ pokoje
Počet ložnic celkem

počet
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

2

v tom
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b.

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

89

89

SOU, OU a U

0

0

speciální a praktické SŠ

0

0

VOŠ

5

5

Waldorfské lyceum

5

5

99

99

typ školy

celkem

c.

Žádosti o ubytování v domově mládeže
počet žádostí celkem:
99
z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno: 0

d.

Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku

Během školního roku 2010/2011 odešlo z domova mládeže celkem 24 žáků.
Důvody odchodů byly: nalezení jiného ubytování, rodinné důvody, ukončení studia,
přerušení studia, umělecká činnost, zdravotní důvody.

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 (10 žáků), kroužek šití (11 žáků) a sportovní
kroužek – stolní tenis (19 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
Ve školním roce 2010/2011 byla Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka oslovena manažery Berklee
College of Music v souvislosti s realizací jejich přijímacích zkoušek (auditions and interviews) pro
zájemce o studium z Evropy. Jedná se o výjimečnou událost, protože tyto zkoušky dosud probíhaly
mimo Českou republiku, ve velkých evropských metropolích. Přijímací zkoušky se na půdě
konzervatoře následně uskutečnily ve dnech 3. a 4. prosince 2010.
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. Škola pořádá dvakrát ročně Konzultační den pro rodiče
studentů.

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

Seminář s režisérem Liborem Vaculíkem
Seminář s režisérem Jozefem Bednárikem
Seminář s muzikálovou a popovou zpěvačkou Bárou Basikovou
Seminář s hercem ND Praha Petrem Štěpánkem
Skladatelský seminář o indické klasické hudbě

Elen Kubičková
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Seminář latinsko americká hudba

Petr Smetáček

Mezinárodní kytarový festival Brno

Milan Tesař

Semináře klavírního oddělení

Najponk
Petra Matějová
Luboš Sluka

Soutěž Prague Junior Note, krajské kolo ZUŠ

pedagogové klavírního oddělení
předsedové a členové porot

VOŠ – Jazz:

Seminář o bluesové a jazzové improvizaci a rytmu

Will Bernard (kytara) a Simon Lott (bicí)

Seminář o jazzové kompozici a aranžování

John Rapson, Professor of Music, Director of
Jazz Studies University of Iowa

Seminář o improvizaci a komunikaci
v rámci jazzového ansámblu

Luboš Soukup, Vít Křišťan

David Dorůžka

Letní jazzová dílna ČJS Praha a Siedlce Polsko

Libor Šmoldas

Letní jazzová dílna ČJS v Praha

Jaromír Honzák
Rostislav Fraš

Letní jazzová dílna Siedlce - Polsko
Letní jazzová dílna K. Velebného - Frýdlant

VOŠ – Tvorba textu a scénáře:
Shakespearovský seminář

M. Hilský

Shakespearovský seminář

J. Josek

Překladatelský seminář

P. Král

10) Další aktivity, prezentace
Oddělení strunných nástrojů
•

•

příprava dramaturgie repertoáru pro maturity a absolventské koncerty, vyhledávání vhodných
prostor pro konání zmíněných koncertů, a to zejména z hlediska žánrového zaměření
studovaného předmětu.
účast komorních souborů oddělení na akcích (MHMP, vernisáže, symposia, společné akce s
jinými organizacemi, např. Reflex apod.)
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•

•

v minulém roce proběhly na naší škole přijímací zkoušky na Berklee College of Music, kterých
se zúčastnilo několik studentů oddělení. Někteří z nich získali částečné stipendium. Absolvent
KJJ, kytarista Michal Šinka se od září stal studentem této světově prestižní školy
účast oddělení na festivalu Libeňské jaro mladých

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

Jan Fečo kvartet, koncert pro seniory Universita třetího věku ve spolupráci s nadací ŽIVOT 90
v Divadle U Valšů
Big Band KJJ, Divadlo Pod Palmovkou koncert Divadlo Pod Palmovkou
VOŠ Big Band Milana Svobody, Muzeum hudby Muzejní noc Muzeum hudby
Památník na Vítkově vernisáž Památník Vítkov
spolupráce s Nový PORG na realizaci muzikálu Bugsy Malone
Big Band KJJ, vystoupení na festivalu United Islands
hudební doprovod při vystoupeních studentů muzikálového oddělení
vystoupení studentů prof. Zahálky v rámci pietního aktu k uctění památky Milady Horákové na
pražském Vyšehradě
vystoupení studentů prof. Zahálky v rezidenci primátora u příležitosti předávání cen Michala
Velíška
celoroční účinkování oddělení při školních koncertech a akcích pořádaných KJJ – veřejné
projekty za účelem výročí, koncerty pro Magistrát hl.m. Prahy, prezentační semináře atd.

Dirigentské oddělení
•

•

•
•

•

především studenti vyšších ročníků jsou v oboru dirigování aktivní i mimo rámec výuky
dirigování na naší škole a tak svoji mimoškolní uměleckou činností školu KJJ reprezentují na
veřejnosti
student František Macek, vystoupil jako sbormistr sboru Schola Romana v Římě v rámci
Generální audience papeže Benedikta XVI. A slavnostní liturgie v bazilice sv Petra a na Liturgii v
bazilice sv. Jana v Lateránu a sv. Kříže v Jeruzalémě v Římě, zastupující dirigent u orchestru Far
musica
student Radek Šalša, asistent dirigenta u Ars Brunensis Chorus, asistent sbormistra u Carmina
Vocum, umělecký vedoucí vokální skupiny Queentet, sbormistr a dirigent Ilegal chorus
student Jan Rezek, dirigent Komorního orchestru Rakomor, sbormistr sboru Prvního českého
gymnázia v Karlových Varech, sbormistr komorního sboru Charmone, dirigent Pražského
filmového orchestru
studentka Karin Urbanová, umělecká vedoucí a sbormistr Collegium Pro Cante, hostující
dirigentka u Far Musica

Klavírní oddělení
•
•

koncert klavírního oddělení v Sále B. Martinů na HAMU (ve spolupráci se skladatelským
oddělením)
12 absolventských koncertů studentů 6. ročníku (např. v sálech Gymnázia J. Nerudy, HAMU
nebo Divadla Semafor a klubech JazzDock, Jazztime nebo Dobeška)
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•
•
•
•
•
•

•

koncerty školy v klubu Jazztime
koncerty žáků prof. Fojtíkové na festivalech Mladé talenty Prahy, Krumlovské jarní recitály a ve
více jak dvaceti sálech ZUŠ
student Jan Mazura úspěšně složil přijímací zkoušky na Berklee College of Music v Bostonu
studentky Olga Punko a Jana Otáhalová získaly 1. ceny ve své kategorii, a navíc absolutní
vítězství ve čtyřruční hře na soutěži Marco Fortini v Bologni
profesorka Irina Fojtíková-Kondratěnko na této soutěži získala cenu pro nejlepšího
pedagoga.
studentka Jana Otáhalová získala na vídeňské soutěži Mozart Wunderkind Grand Prix,
studentka Tereza Stachová získala 1. cenu a cenu za nejlepší provedení skladby M.
Moszkowskeho a profesorka Fojtíková cenu pro nejlepšího pedagoga.
žáci profesorky Fojtíkové zdařile reprezentovali školu na Soutěžní přehlídce konzervatoří ČR
v Pardubicích.

Oddělení povinného klavíru
•
•
•
•

žáci se úspěšně zúčastňovali interních i veřejných koncertů v rámci svých hlavních oborů
samotné oddělení tradičně uspořádalo jako dva samostatné koncerty jak klasické, tak jazzové
hudby
koncert všech žáků profesorů Jaroslava Bárty a Petra Potočka
pedagog Petr Beneš, vyhrál skladatelskou soutěž OSA mladých jazzových autorů do 35 let se
skladbou Waiting for Art ze stejnojmenného alba uskupení La Parada.

Muzikálové oddělení
•
•
•
•
•
•
•

účinkování na konferenci „Láska ve výchově – řád v chování“ v rezidence primátora
koncert v KD Dobeška, tanečně-pěvecká složka
koncert v Jindřichově Hradci
5 vystoupení v rámci akce pro MČ Praha 4 „Dobří sousedé“
představení v divadle Kámen s názvem - Světáci
představení v divadle Broadway pod názvem „Broadway plná muzikálů“
slavnostní vystoupení studentů na plese Městské části Praha 6

Oddělení skladatelské
•
•
•
•

koncert klavírního a skladatelského oddělení KJJ v sále B. Martinů vlastních skladeb
workshop a koncert norského skladatelem Trygve Madsena v sále Českého muzea hudby
skladatelský koncert v Muzeu A. Dvořáka
studenti Eliška Svobodová a Michal Worek, ocenění na skladatelských soutěžích

VOŠ – jazz
•
•

dva veřejné koncerty v klubu Jazz Dock v pololetní a na závěr školního roku
veřejně vystoupení studentů v rámci big bandu VOŠ vedeném Milanem Svobodou.
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•
•

většina studentů je členem profesionálních skupin, které pravidelně veřejně koncertují, a to
převážně v jazzklubech v Praze i mimo Prahu.
všichni naši pedagogové veřejně vystupují jako jazzoví sólisté nebo lídři svých vlastních skupin.

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).

VI.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol

1.

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve dnech 10. až 18. ledna 2011 proběhla státní kontrola. Kontrolou dodržování právních předpisů,
které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, zejména školského zákona a
navazujících právních předpisů, bylo zjištěno porušení ve dvanácti případech. Na jejich odstranění
škola pracuje.
V květnu 2011 proběhlo šetření ČŠI stížnosti zaměstnance KJJ na postup ředitele ve věci zpětného
přepsání údajů v dokumentaci školy. ČŠI dospěla k závěru, že stížnost byla oprávněná, ředitel však
nařízení k přepsání údajů nevydal a dokumentace pozměněna nebyla.
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2.

Výsledky kontrol

V lednu 2011 proběhla finanční kontrola Magistrátu hlavního města Prahy se závěrem, že
organizace ve sledovaném období plnila účel, pro který byla zřízena, údaje ve finálních účetních
výkazech nebyly významným způsobem zkresleny, svěřený majetek byl využíván hospodárně a
byla zabezpečena jeho ochrana a nebylo zjištěno neoprávněné použití finančních prostředků.
Zcela v souladu s platnými právními předpisy nebyla provedena inventarizace majetku a bylo
shledáno porušení rozpočtové kázně při rekonstrukci vrátnice. Kontrolní skupina konstatovala, že
je třeba posílit kontrolní systém organizace.
V únoru 2011 proběhla kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a
důchodovém pojištění Pražskou správou sociálního zabezpečení. Při kontrole byly zjištěny
ojedinělé závady, které nemají charakter systémových chyb, a proto nebyla uložena nápravná
opatření.
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VII.
Základní údaje o hospodaření školy
HLAVNÍ ČINNOST

DOPLŃKOVÁ ČINNOST

DOTACE
MŠMT
MHMP
DOTACE CELKEM

57 849 428,00
13 346 900,00
71 196 328,00

VLASTNÍ ZDROJE
ubytování DM
školné VOŠ
ostatní
VLASTNÍ ZDROJE celkem

1 594 640,00
236 500,00
366 848,17
2 197 988,17

VLASTNÍ ZDROJE
716 664,00

ZAPOJENÍ FONDŮ
607 879,35
268 100,00
1 062 232,60
1 889 100,00

rezervní fond
FO
F investiční
invest.transfer
NÁKLADY

NÁKLADY

platy zaměstnanců
pojištění
zákonné soc.pojištění
jiné soc. náklady
spotřeba materiálu
energie
opravy a údržování
cestovné (zahr.sl.cesta)
reprezentace
služby
daně a poplatky
pokuty a penále
odpisy
ostatní

45 571 007,00
15 283 491,00
1 612 768,00
69 922,00
2 030 083,45
2 803 781,99
620 351,11
884 895,30
55 113,00
2 863 767,17
1 382,00
523 494,00
1 650 202,00
301 334,24

NÁKLADY CELKEM

74 271 592,26

412 161,74

-1 296,74

304 502,26

HV

NÁKLADY HČ
HV HČ
74270295,52
74271592,26
VÝNOSY DČ
NÁKLADY DČ
HV DČ
716664
412161,74

67 975,00
17 212,00
121,00
5 709,00
116 444,00
8 318,00

187 887,20

8 495,54

VÝNOSY HČ

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

-1296,74
304 502,26

303 205,52
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VIII.
Další informace

V Praze dne 10. října 2011

Mgr. Milan Purnoch
ředitel školy
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