Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka
Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692

Výroční zpráva
Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva
za školní rok 2014/2015
I. Základní údaje o škole
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2015

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 a statutární zástupce ředitele

Ředitel: Mgr. 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
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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 2014/2015 –
v období po řádném termínu voleb 1. 6. - 3. 6. 2015:
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 - student
Dominik Svoboda – student

Členové ŠR VOŠ ve školním roce 2014/2015 –
v období po řádném termínu voleb 1. 6. - 3. 6. 2015:
Jakub Zomer – pedagog, předseda ŠR; Kontakt: Tel.: +420777332336, E-mail: zomer.jakub@kjj.cz
Mgr. Ludmila Štvánová - zástupce MHMP
Bc. František Adámek - zástupce MHMP
Bc. Robin Král - pedagog
Jakub Kaprál - student
Dobra Slámová – studentka
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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.)

Hudba

340

dobíhající

Hudba

340

Hudba

20

Hudba

340

Hudba

340

Hudba

20

Zpěv

48

Zpěv

10

Zpěv

48

Zpěv

10

není vyučován

Hudebně dramatické umění

180

dobíhající

Hudebně dramatické umění

180

Hudebně dramatické umění

180

Hudebně dramatické umění

180

Hudba – zaměření Jazz

60

Platnost do
31. 8. 2016

Tvorba textu a scénáře

60

Platnost do
31. 8. 2020

82-44-M/001

Konzervatoř

denní
82-44-M/01
denní
82-44-M/01
kombinované

nebyl vyučován

82-44-N/001
denní

dobíhající

82-44-P/01
denní
82-44-P/01
kombinované

nebyl vyučován

82-45-M/01

denní
82-45-M/01
kombinované

není vyučován

82-45-P/01

denní
82-45-P/01
kombinované
82-47-M/001
denní
82-47-M/01
denní
82-47-N/001
denní

dobíhající

82-47-P/01
denní
82-44-N/01
Vyšší odborná škola

denní
82-47-N/02
denní
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7. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2013/2014:
a) nové obory / programy: nebyly ve školním roce 2014/2015 zavedeny.
b) zrušené obory / programy: Ve školním roce 2014/2015 nebyly provedeny změny ve skladbě
oborů vzdělávání. Žáci oboru 82-45-M,P/01 Zpěv (forma vzdělávání - kombinované studium)
požádali o přeřazení do formy vzdělávání - denní studium.
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 2014/2015:


Uvedení do provozu dvou multimediálních učeben s interaktivním projektorem Epson
301A a 211A (zahájení dodávky), v učebnách je využito jak SW podpory interaktivity
Epson, tak systému SMART Notebook



Nahrazení 20 nejstarších PC novými (jednotlivá oddělení, domov mládeže, spisovna)



Zakoupení digitální videokamery pro potřeby dirigentského oddělení



Nahrazení projektoru BenQ (chybný DLP chip) za projektor Epson v učebně IKT



V rámci dalšího rozšiřování virtualizovaných serverů na základě výběrového řízení
zakoupení virtualizačního serveru a switch HP společně s licencemi pro prostředí VMware
a serverových operačních systémů Microsoft (2. fáze virtualizace)



Zakoupení další licence Microsoft Office v akademických licenčních programech



Podání žádosti o registraci do systému Microsoft Office365, který je pro školy dostupný v
akademických programech E1 a E3



Provedení screeningu sítě externí firmou, která doporučila další směřování vývoje
serverového prostředí směrem ke konsolidaci fyzických serverů na virtualizační stroje a
výstavbu nebo upgrade centrálního úložiště za využití 10Gbps etehernetu



Provedení revize nastavení přístupových bodů bezdrátové sítě, která bude dále probíhat
spolu s nákupem nových bodů k dosažení lepšího pokrytí a uživatelské zkušenosti



Nahrazení kopírky Minolta u sekretariátu školy za repasovaný stroj Minolta C220 a
vyhlášení výběrového řízení na novou kopírku s finišerem pro toto umístění v souladu s
plánem rozvoje kopírovacích služeb ve škole



Na základě výběrového řízení zakoupena tři nová klavírní křídla PETROF



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. 2015 knihovna má 2 802 svazků knih, 1 907 notových
materiálů, 450 disků (CD a JAC), 258 kusů DVD. Knihovna nabízí možnost nahlédnout do
archivu absolventských prací.
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II. Pracovníci právnické osoby
1. Pedagogičtí pracovníci

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

interní učitelé
fyzické osoby celkem

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

a) počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů)

3

3

153

124

6

1,3

159 125,3

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

147
12

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

92 %
8%

c) věková struktura pedagogických pracovníků Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31. 12. 2014

do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61-70 let

71 a více

164

0

9

59

32

26

24

14

v tom podle věkových kategorií

d) kvalifikovanost pedagogických pracovníků DM
Počet pedagogických pracovníků

Celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků

Kvalifikovaných

6

85,7%

Nekvalifikovaných

1

14,3%

Průměrný věk

59

x

e) kvalifikovanost pracovníků Školní knihovny
Počet pedagogických pracovníků
Kvalifikovaných

2

Nekvalifikovaných

0

Průměrný věk

54
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f) věková struktura pedagogických pracovníků DM
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31. 12. 2014

do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61-70 let

71 a více
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0

0

0

1

3

3

0

v tom podle věkových kategorií

g) další vzdělávání pedagogických pracovníků
Vzdělávací instituce

Počet
pedagogů

JAMU

1

Zvyšování kvalifikace - bakalářské studium

NIDV

2

Zvyšování kvalifikace – studium pedagogiky

PSS

1

Dirigentské kurzy

Speciálně pedagogické centrum
Liberec

30

HAMU, Pedf UK

4

NIDV

4

NIDV

4

Certifikační školení ke státní maturitě: ZAD PUP, ŠMK, Hodnotitel ústní zkoušky AJ,
ČJL
Konzultační semináře ke státní maturitě: ZAD, ZAD PUP, management školy,
předseda maturitní komise

Program celoživotního vzdělávání

1

Prevence poruch pohybového systému na FTVS

European Schoolnet Academy

1

online kurz Games in Schools 2nd Round

1

Národní konference eSkills for Jobs 2014

1

Rozvoj tvůrčího a kritického myšlení v hodinách AJ

1

Celostátní konference pracovníků DMI

1

Seminář pro mediální gramotnost

Descartes

12

KJJ

Druh vzdělávání

školení pedagogických pracovníků oddělení VVP, HT, Kl a domova mládeže, kteří
budou ve školním roce 2015/2016 pracovat s nevidomými žáky. Téma: integrace
žáka se zrakovým postižením
Zvyšování kvalifikace

Školení BOZP pro vedoucí pracovníky

h) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

z toho

celkem (fyzické osoby)

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

17

16,5
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b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
Vzdělávací instituce

Počet
zaměstnanců

Druh vzdělávání

Fakta

2

Nový OZ

Anag

2

Účetnictví ÚSC a PO

1

Vyhl. ČÚBB č. 50/78 Sb.

Mára autoškola

2

Školení řidičů

Český institut interních
auditorů

1

Veřejné zakázky

VEMA

1

Seminář P a M

VEMA

1

Personalistika

Gastronomická a hotelová
SŠ

1

Maturitní studium ekonomiky

Vzdělávací centrum Morava

1

Účetnictví ÚSC a PO

VEMA

2

Seminář PaM

KJJ

3

BOZP pro vedoucí pracovníky

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 / studentů

Konzervatoř

39 / 7

313

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
-

přerušili vzdělávání: 23
nastoupili po přerušení vzdělávání: 9
sami ukončili vzdělávání: 22
vyloučeni ze školy: 4
nepostoupili do vyššího ročníku: 9
přestoupili z jiné školy: 15
přestoupili na jinou školu: 2
jiný důvod změny: 0

z toho nebylo povoleno opakování: 1
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škola

počet tříd / skupin

počet žáků / studentů

Vyšší odborná škola

6/2

48

Změny v počtech studentů v průběhu školního roku:
-

přerušili vzdělávání: 2
nastoupili po přerušení vzdělávání: 1
sami ukončili vzdělávání: 2
vyloučeni ze školy: 0
nepostoupili do vyššího ročníku: 1
přestoupili z jiné školy: 0
přestoupili na jinou školu: 0
jiný důvod změny: 0

z toho nebylo povoleno opakování: 1

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

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

8,03 / 44,7

3

škola

průměrný počet
studentů
na skupinu / ročník

průměrný počet
studentů
na učitele

Vyšší odborná škola

8,0 / 24,0

4

b) vzdělávání při zaměstnání
Tato forma vzdělávání není ve škole zavedena.
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Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

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

kraj

3.

počet
žáků/studentů
celkem

24

12

13

19

25

13

18

11

13 12

40

17

10

227

z toho
nově přijatí

3

2

3

2

7

2

5

1

1

1

9

3

5

44

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

Konzervatoř

kraj

škola

počet
žáků/studentů
celkem

3

2

1

1

1

1

4

4

0

1

7

2

2

29

z toho
nově přijatí

1

1

0

0

1

0

1

1

0

0

2

1

2
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škola

Vyšší odborná škola

4.

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

škola

Konzervatoř
61

prospělo s vyznamenáním
z celkového počtu žáků / studentů:

neprospělo

9

opakovalo ročník

8
259

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.
tj. % z celkového počtu žáků/studentů

89,9 %

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

86,44
1,95

z toho neomluvených
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5. Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií

škola

MATURITNÍ ZKOUŠKY

Konzervatoř

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

33

není zavedeno

z toho konali zkoušku opakovaně

5

není zavedeno

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

5

není zavedeno

prospěl s vyznamenáním

6

není zavedeno

24

není zavedeno

neprospěl

2

není zavedeno

nedokončili

1

není zavedeno

počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl

ABSOLUTORIA
škola

Konzervatoř

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

33 *

není zavedeno

z toho konali zkoušku opakovaně

4

není zavedeno

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

6

není zavedeno

prospěl s vyznamenáním

17

není zavedeno

prospěl

12

není zavedeno

3

není zavedeno

počet žáků, kteří byli hodnoceni

neprospěl

* z toho 1 žák má odloženou obhajobu absolventské práce na šk. rok 2015/2016
ABSOLUTORIA
škola

Vyšší odborná škola

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

11 *

není zavedeno

z toho konali zkoušku opakovaně

0

není zavedeno

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

2

není zavedeno

3

není zavedeno

počet žáků, kteří byli hodnoceni

11

prospěl s vyznamenáním

prospěl

6

není zavedeno

neprospěl

0

není zavedeno

* z toho 1 student neměl koncert a 1 student má odložené ústní zkoušky na šk. rok 2015/2016

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2015/2016

Konzervatoř
skupina oborů vzdělání,
kód, název

82 Umění a užité umění

82-44-P/01 Hudba
124

počet přihlášek celkem

4

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem

33
(z toho 1 nenastoupí)

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

28

z toho ve 2. kole

1

z toho v dalších kolech

4

z toho na odvolání

0
62

počet nepřijatých celkem
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 2015/2016

12

není zavedeno

skupina oborů vzdělání,
kód, název

82 Umění a užité umění

82-45-P/01 Zpěv
76

počet přihlášek celkem

4

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem

10
(z toho 3 nenastoupí)

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

7

z toho ve 2. kole

2

z toho v dalších kolech

1

z toho na odvolání

0
53

počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: x
obor: x

není zavedeno

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2015/2016

skupina oborů vzdělání,
kód, název

82 Umění a užité umění

82-47-P/01 Hudebně dramatické umění
65

počet přihlášek celkem

4

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem

10
(z toho 1 nenastoupí)

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

8

z toho ve 2. kole

2

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

0
44

počet nepřijatých celkem
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 2015/2016
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není zavedeno

Vyšší odborná škola
skupina oborů vzdělání,
kód, název

82 Umění a užité umění

82-44-N/01 Hudba zaměření jazz
45

počet přihlášek celkem

2

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem

10

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole

7

z toho ve 2. kole

3
nekonalo se

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání
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počet nepřijatých celkem
počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst)
obor: x
obor: x

není zavedeno

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2015/2016

skupina oborů vzdělání,
kód, název

82 Umění a užité umění

82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře
14

počet přihlášek celkem

3

Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem
počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru
z toho v 1. kole
z toho ve 2. kole

10
(z toho 3 nenastoupí)
6
(z toho 2 nenastoupí)
2
(z toho 1 nenastoupí)

z toho v dalších kolech

2

z toho na odvolání

0
2

počet nepřijatých celkem
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 2015/2016

14

není zavedeno

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu).
Konzervatoř

Vyšší odborná škola

počet žáků

počet studentů

Chorvatsko

1

0

Korejská lidově demokratická republika

1

0

Mongolsko

1

0

Rusko

5

0

Srbsko

1

0

Slovensko

15

5

Ukrajina

2

0

Spojené státy americké

2

0

Uzbekistán

1

0

Francie

0

1

Země

8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Ve vzdělávání v konzervatoři a VOŠ se setkáváme se žáky se specifickými vývojovými poruchami
učení, s určitým typem zdravotního postižení nebo se žáky z odlišného kulturního prostředí.
Volí se vhodné metody a formy výuky: individuální tempo, speciální formy zkoušení, případně
individuální vzdělávací plán. Pedagogové úzce spolupracují s výchovným poradcem, se školskými
poradenskými zařízeními a odborníky na speciální výchovu a vzdělávání.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 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.

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 2014/2015 nebylo realizováno.
11.Školní vzdělávací programy - evaluace
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).
Během školního roku 2013/2014 byla provedena evaluace všech tří školních vzdělávacích programů
Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka: HUDBA, MUZIKÁL a POPULÁRNÍ ZPĚV. Tento

15

krok je doporučován Metodikou tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU (vydanou NÚV)
obzvláště v období, je-li hodnocení provedeno po prvním roce od zavedení ŠVP, a to s cílem odstranit
nedostatky z hlediska souladu s RVP a podmínek výuky. Vzhledem k tomu, že první vydání ŠVP
v Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka proběhlo narychlo s platností od 1. 9. 2012,
jevila se evaluace jako nezbytné rozhodnutí.
Úkolem bylo školní vzdělávací programy uvést do souladu s RVP a školským zákonem a sledovat
současně kvalitativní přínos pro vzdělávání žáků.
Došlo ke změnám např. v dotaci hodin předmětů, přeřazení předmětu do jiného ročníku vzdělávání
nebo v rozšíření nabídky nepovinných předmětů se zřetelem na aktuální potřeby vzdělávání žáků.
Obsahové změny včetně změn hodinových dotací a přesunu učiva v ročnících byly opodstatněné a
neovlivnily návaznost a celistvost výuky daného předmětu, nebo výuku jiných předmětů. Byly
prováděny přísně tak, aby byla zajištěna kontinuita vzdělávání a ochrana práv žáků. Profil absolventa
a samotná vlastní koncepce školy zůstaly zachovány beze změny.
Další významné úpravy, které zajistily soulad ŠVP s RVP a školským zákonem, souvisely s legislativou,
s vymezováním pojmů, s přesnou terminologií a jsou odborného charakteru.
Vzhledem k náročnosti a rozsahům úprav školních vzdělávacích programů bylo možné tyto činnosti
koncentrovaně a úspěšně dokončit během měsíce července 2014. ČŠI si následně vyžádala ŠVP školy
zpracované v revizi ke kontrole a shledala, že všechny tři školní vzdělávací programy jsou zpracované
kvalitně a v souladu s RVP a školským zákonem.
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. Ve školním roce 2014/2015 byla výuka rozšířena o
Metropolitní program podpory středoškolské jazykové výuky.
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 do 31. srpna 2016 pro vzdělávací program 82-44-N/01 Hudba – zaměření Jazz.
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IV. Údaje o Domově mládeže
1.

Domov mládeže (při škole)
a) Vybavení domova mládeže (údaje ze zahajovacího výkazu)
počet

40

Počet ložnic celkem
1 až 3 lůžkových

40

4 až 6 lůžkových

0

7 až 10 lůžkových

0

11 a více lůžkových

0

v tom

2

Společenské místnosti a klubovny

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

počet ubytovaných

z toho ze škol zřizovaných HMP

základní (vč. speciálních)

0

0

gymnázium

0

0

SOŠ

4

1

konzervatoř

88

88

SOU, OU a U

0

0

speciální a praktické SŠ

0

0

VOŠ

4

4

jiné (specifikujte)

0

0

96

93

kapacita

naplněnost v %

100

96

celkem

c) Naplněnost domova mládeže

počet ubytovaných ve školním roce
2014/2015

d) Žádosti o ubytování v domově mládeže
-

počet žádostí celkem - 113
z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno -14
nejčastější důvody nevyhovění žádosti: kapacita DM
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e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty)
V průběhu školního roku 9 studentů ukončilo pobyt z důvodu přestěhování a na jejich místa
nastoupilo 8 nových studentů.

f) Další údaje o ubytovaných
Studenti ubytování v DM KJJ jsou převážně studenty Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka a dále
Pražské konzervatoře a Taneční konzervatoře. Pouze 4 studenti jsou ze SOŠ a z toho 3 ze soukromých
škol.

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 škola Jaroslava Ježka nabízí výchovné a kariérní poradenství v několika
oblastech. Nabídku zajišťuje tým vybraných pedagogů soustředěných kolem Mgr. M. Sichrovského,
oborového pedagoga vyučujícího psychologii, pedagogiku a didaktiku na oddělení VVP, který rovněž
odpovídá za organizaci výchovného poradenství. Ve školním roce 2011/2012 nastoupil k dvouletému
specializačnímu studiu Školní poradenské služby při Pedagogické fakultě UK, které zakončil v roce
2013.
Škola spolupracuje s Mgr. Renatou Rynešovou z PPP pro Prahu 4.

2.

Prevence sociálně patologických jevů

Prevence sociálně patologických jevů je 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. V souvislosti s prevencí škola pořádala pro
žáky a pedagogy následující doplňující vzdělávání:


18. 12. 2014 - prevence sociálně patologických jevů, přednáška zajištěná příslušníkem
policie (proti drogám a alkoholu)



17. 2. 2015 - školení laické první pomoci, školitel: studenti VOŠZ a SZŠ (průřezové téma
Člověk v demokratické společnosti)



27. 4. 2015 - návštěva věznice Pankrác s odborným výkladem o historii vězeňství



projekt Zdravý životní styl, výstup formou prezentace v hodinách 5. a 6. roč.

Školním metodikem prevence je Mgr. Sichrovský, který také vypracoval Minimální preventivní
program školy. Dále jsou ve škole dostupné užitečné adresy a telefonní čísla, u výchovného poradce
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jsou k dispozici kontakty na Linku důvěry, Linku bezpečí, Help Line (AIDS), je zde seznam ordinací AT,
poraden pro rodinu apod.

3.

Ekologická výchova a environmentální výchova

3. 5. 2015 - projekt Zdravý životní styl (průřezové téma Člověk a životní prostředí), výstup formou
prezentace
4.

5.

Multikulturní výchova


září 2014 - Edith Piaf jako zdroj inspirace, Projekt pro výuku FJ – rozbor textů, k 100.
výročí narození (průřezové téma Člověk v demokratické společnosti)



listopad 2014 - projekt Jeden svět na školách – vznik, historie a osobnosti naší školy,
spolupráce s organizací Člověk v tísni, využití vzdělávacích programů v rámci projektu
Měsíc filmů na školách, aktivní zapojení



2. 3. – 11. 3. 2015 Jeden svět, spolupráce s organizací Člověk v tísni, využití
vzdělávacích programů v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o
lidských právech



21. 11. 2014 - 17. listopad, 25 let od sametové revoluce, návštěva kina Lucerna a
zhlédnutí filmu o V. Havlovi, beseda se studenty na KJJ (průřezové téma Člověk
v demokratické společnosti)



listopad, prosinec 2014 - Návštěva Národního divadla, návštěva divadelních
představení, prohlídka (průřezové téma Člověk v demokratické společnosti): Madama
Butterfly (20. 11. 2014), Čekání na Godota (12. 11.), Ze života hmyzu (14. 12.)



10. 12. 2014 - Hour of Code, Výuka vizuálního programování v rámci celosvětové akce
(průřezové téma Člověk v demokratické společnosti)



prosinec 2014, leden 2015 - PETROF 150. výročí, tvorba webové prezentace
(průřezové téma Člověk v demokratické společnosti)



20. – 26. 4. 2015 - Návštěva Londýna a okolí, seznámení s kulturními památkami v
Anglii, návštěva muzikálu, Stonehenge a Oxfordské univerzity (průřezové téma Člověk
v demokratické společnosti)



13. 5. 2015 - Tradice a výzvy české vzdělanosti v Evropě, návštěva Pedagogického
muzea J. A. Komenského v Praze (průřezové téma Člověk v demokratické společnosti)

Výchova k udržitelnému rozvoji

květen 2015 - projekt Třídění odpadů – Webquest (hra), přednáška v hodinách – workshop
(průřezové téma Environmentální výchova)
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.
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7.

Školní a mimoškolní aktivity

Přehled nejvýznamnějších vystoupení a akcí Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka
ve školním roce 2014/2015

Datum

Název aktivity

20. 9. 2014

Vystoupení Big Band VOŠ KJJ - Jazz Festival Jeseník - umělecký vedoucí Milan
Svoboda

25. 9. 2014

Koncert žáků KJJ v synagoze v Turnově – pod vedením Jaromíry Ježkové (kytarový
soubor)

2. - 7. 10. 2014

Vystoupení Jazzového ansámblu VOŠ - Jazz Festivaly Dortmund, Essen, Iserlohn –
umělecký vedoucí Rostislav Fraš

9. 10. 2014

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 Dortmund, Glen Buschmann Jazz Akademií a KJJ – umělecký koordinátor
Milan Svoboda

29. 10. 2014

Koncert žáků KJJ pro Českou komoru architektů v Senátu ČR - pod vedením
Jaromíry Ježkové (kytarový soubor)

15. 11. 2014

Vystoupení Big Band VOŠ KJJ - Jazz Fest Havlíčkův Brod - umělecký vedoucí Milan
Svoboda

20. 11. 2014

Koncert žáků KJJ – Kytary napříč žánry, Jazz Club Reduta - pod vedením Jaromíry
Ježkové (kytarový soubor)

2. 12. 2014

Vystoupení Big Band VOŠ KJJ – Čaj o páté, Velký sál KJJ - umělecký vedoucí Milan
Svoboda

3. 12. 2014

Vystoupení žáků dechového oddělení KJJ na předávání ceny Michala Velíška,
Rezidence primátora, pod vedením Zdeňka Zahálky

3. 12. 2014

Koncert žáků KJJ pro Českou komoru architektů v Senátu ČR - pod vedením
Jaromíry Ježkové (kytarový soubor)

4. 12. 2014

Koncert Big Bandu VOŠ KJJ - Mladé pódium, Jazz Club Reduta, Praha

8. 12. 2014

Divadelní představení muzikálu „A Chorusline“ - divadlo Broadway, muzikálové
oddělení

9. 12. 2014

Vánoční setkání KJJ, provedení díla Karla Růžičky, České muzeum hudby, Praha 1

11. 12. 2014

Vánoční koncert žáků KJJ pro městskou část Praha 4, kostel Lhotka - pod vedením
Jaromíry Ježkové (kytarový soubor)

16. 12. 2014

Vánoční koncert žáků KJJ pro Pečovatelské centrum, Praha 7 - pod vedením
Jaromíry Ježkové (kytarový soubor)
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16. 12. 2014

Jazzové koledy, Big Band VOŠ KJJ a zpěváci muzikálového odd., Velký sál školy

17. 12. 2014

Vánoce v Metru, Koncert Big Bandu VOŠ KJJ a zpěváků muzikálového odd.

8. 1. 2015

Koncert Big Bandu VOŠ KJJ - Mladé pódium, Jazz Club Reduta, Praha

2. 2. 2015

Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ, Jazz Republic, Praha 1

16. 2. 2015

Koncert klavírního a skladatelského oddělení, Martinů sál HAMU

16. 2. 2015

Koncert kapel VOŠ – Fusion Band Jakuba Doležala, Marvahansa Davida Dorůžky, Big
Band VOŠ KJJ Milana Svobody - Jazz Dock, Praha 5

3. 4. 2015

Vystoupení Big Band VOŠ KJJ – Festival Mladí ladí Jazz, Akropolis - umělecký
vedoucí Milan Svoboda

9. 4. 2015

Koncert žáků KJJ – Kytary napříč žánry „Pocta prof. Jiřímu Jirmalovi“, Jazz Club
Reduta - pod vedením Jaromíry Ježkové (kytarový soubor)

16. 4. 2015

Nalaďte se v metru - vystoupení souborů KJJ v různých stanicích pražského metra

23. 4. 2015

Koncert žáků KJJ – Kytary napříč žánry „Pocta prof. Jiřímu Jirmalovi“, festival
v Turnově – pod vedením Jaromíry Ježkové (kytarový soubor)

8. 5. 2015

Vystoupení Big Band VOŠ KJJ – Blatná Jazz Festival - umělecký vedoucí Milan
Svoboda

15. 5. 2015

Koncert žáků KJJ – Kytary napříč žánry „Pocta prof. Jiřímu Jirmalovi“, Krajská
vědecká knihovna v Liberci - pod vedením Jaromíry Ježkové (kytarový soubor)

22. 5. 2015

Vystoupení Big Band VOŠ KJJ – Černošice International Jazz Festival - umělecký
vedoucí Milan Svoboda

28. 5. 2015

Koncert žáků KJJ – Kytary napříč žánry „Pocta prof. Jiřímu Jirmalovi“, Kolářovo
divadlo v Polici nad Metují - pod vedením Jaromíry Ježkové (kytarový soubor)

2. 6. 2015

Koncert žáků KJJ v synagoze v Turnově - pod vedením Jaromíry Ježkové (kytarový
soubor)

4. 6. 2015

Absolventský koncert ve spolupráci s Pražským smíšeným sborem – KD Karlín oddělení dirigování

8. 6. 2015

Flétnový koncert žáků KJJ společně se žáky Konzervatoře Jana Deyla – sál KJD – pod
vedením Aleny Křiklánové, oddělení dechových nástrojů

12. 6. 2015

Maturitní a absolventské představení „Probuzení jara“, divadlo Semafor,
muzikálové oddělení

26. 6. 2015

Vystoupení žáků KJJ u příležitosti pietního aktu na počest dr. Milady Horákové –
Slavín – pod vedením Zdeňka Zahálky, oddělení dechových nástrojů
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8.

Významné semináře a workshopy Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka

Datum

Název

7. 10. 2014

Workshop Jan Konopásek, baryton saxofon

15. 10. 2014

Workshop Duncan Hopkins, kontrabasista

4. 11. 2014

Workshop Laco Déczi, trumpetista

12. 11. 2014

Workshop Ack van Rooyen, trumpetista

2. 12. 2014

Workshop Guillermo Rozenthuler, zpěvák a kytarista

27. 1. 2015

Workshop Camilo Caller, bubeník

10. 3. 2015

Workshop Gergo Borlai a Dalibor Mráz, bubeníci

10. 3. 2015

Workshop Evan Weiss, trumpetista a skladatel

11. 3. 2015

Workshop John Gunther, saxofonista

12. 3. 2015

Workshop MaBaSo - Bernardo Maseli, vibrafonista, Michael Baranský,
baskytarista, Daniel Šoltis, bubeník

26. 3. 2015

Workshop Gene Jackson, bubeník

14. 5. 2015

Workshop Oskar Schönning, kontrabasista a skladatel

26. 5. 2015

Workshop Roy Assaf, pianista
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9. Spolupráce žáků s profesionálními divadelními scénami

Název
Sněhová královna, Divadlo Hybernia, Kateřina Herčíková – muzikálové odd
Nejveselejší tragédie v Česku, Divadlo Semafor, Karolína Gudasová – muzikálové odd.
Cats, Divadlo J. K. Tyla Plzeň, Karolína Gudasová, Jan Fanta – muzikálové odd.
Mýdlový princ, Divadlo Broadway, Karolína Gudasová – muzikálové odd.
Šakalí léta, Moravské divadlo Olomouc, Zuzana Holbeinová – muzikálové odd.
Probuzení jara, Divadlo J. K. Tyla Plzeň, Karolína Gudasová – muzikálové odd.

10.Spolupráce žáků s významnými instrumentálními tělesy a pěveckými sbory

Název
Kühnův dětský sbor, dětský sbor Iuventus Cantans, Symfonický orchestr Prahy 8, Kolínská
filharmonie, studio TON HAMU – Marie Erlebachová, oddělení dirigování
ženský sbor Feminae Pulchrae – Markéta Čechová, oddělení dirigování
Groove Army, bubenický soubor – Ondřej Jelínek a Jakub Koláček, Jan Konrád, Libor Orel, odd.
dechových a bicích nástrojů
Rozhlasový Big Band Gustava Broma – Richard Šanda, oddělení dechových a bicích nástrojů
Prague Big Band Milana Svobody - Zdeněk Borecký, Martin Houserek, odd. dechových a bicích nástrojů,
Kryštof Tomeček, odd. strunných nástrojů
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11.Soutěže
Ocenění žáků
Název soutěže

Obor

Ocenění

Jméno žáka

Termín
soutěže

Mezinárodní soutěž
Music Seasons in Copenhagen

klavír

1. cena

Anna Kostina

říjen 2014

Cena za Autorský tvar
uměleckých škol

Studentská Thálie 2015

Cena za výtvarný nápad
Cena prezidenta Herecké
asociace Hanny Firlovi

Mezinárodní soutěž
Rajecké Teplice
Mezinárodní soutěž
Big Drum Bonanza
Mezinárodní soutěž
Big Band Festival Hoofdorp
(Amsterodam) Holandsko

Jan Firla
Ondřej Král
(muzikálové odd.)

11. 3. 2015

a Igor Ochepovskiy
(oddělení skladby)

akordeon

2. cena

Jan Kašpar

bicí

2. cena

David Klement

Big Band

3. cena

Big Band VOŠ KJJ Milan Svoboda

květen
2015
květen
2015
30. 5. 2015

Ocenění pedagogů
Jméno pedagoga

Obor

Mgr. Irina Parker

klavír

Štěpán Janoušek

trombon

Název soutěže

Ocenění

Mezinárodní soutěž
Music Seasons in Copenhagen
Mezinárodní soutěž
jazzových trombonistů do 25 let
J. J. Johnson Jazz Trombone
Competition (ITA)

Cena nejlepšího
pedagoga
1. cena

Termín
soutěže
říjen
2014
červenec
2015

12.Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů

Datum

Název aktivity

9. 10. 2014

Projekt East West European Jazz Orchestra TWINS 2014 - 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 Dortmund, Glen
Buschmann Jazz Akademií a KJJ – umělecký koordinátor Milan Svoboda

2. – 7. 10. 2014

Big Band VOŠ KJJ – workshopy a koncerty studentů KJJ v Dortmund, Essen a
Iserlohn v rámci spolupráce KJJ s East West European Jazz Orchestra TWINS 2014 –
Německo – Česká republika, Glen Buschmann Jazz Akademií a Technickou
univerzitou Dortmund - umělecký vedoucí Rostislav Fraš
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13.Spolupráce právnické osoby s partnery




















Berklee College of Music
Divadlo Semafor
Divadlo Broadway
Jazz Club Reduta
Jazz Dock
La Fabrika
Městská knihovna v Praze
Kytary.cz
Dopravní podnik hlavního města Prahy
Nadace Adra – Ceny Michala Velíška, Praha
Nadace Milady Horákové, Praha
Komora architektů ČR, Praha
Dům zahraničních služeb
Městská část Praha 4
Městská část Praha 8
Místní úřad Černošice u Prahy
Město Hradec Králové
Město Turnov
Město Liberec

14.Další aktivity, prezentace
VOŠ Tvorba textu a scénáře


Vydání básnického almanachu „Slovník nepodstatných jmen“ – texty studentů 2. r.



Autorské čtení v pražských klubech (Potrvá, Café v lese)



Malostranské literární večery v Divadle Na Prádle, textařská spolupráce na CD Karolíny
Gudasové, práce na překladu textu muzikálu Steal Pier pro Divadlo J. K. Tyla v Plzni Tomáš Dvořák, student 1. r.



Autorská a interpretační činnost ve skupině Las Chubas (koncerty, autorské CD) - Veronika
Krnínská, Tereza Podzimková, Klára Rotterová, studentky 1. r.



Aktivní účast na literárních festivalech Kavárny naživo, Křestfest - Tereza Cimoradská,
studentka 1. r.



Autorská, interpretační a koncertní činnost ve skupině Letní mise (Jamm club, Barevná
kavárna) - Tereza Podzimková, studentka 1. r.



Autorské CD pro děti postižené rakovinou v podání Jiřího Lábuse, Josefa Dvořáka – Tereza
Podzimková, Dobra Slámová, Tomáš Dvořák, studenti 1. r.



Moderování, dramaturgie a vytváření scénářů k pořadům v TV Rebel – Jiří Štraub, student
2. r.



Účast na Poděbradských dnech poezie – Sára Friedlaenderová, studentka 3. r.
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Aktivity žáků v konzervatoři






26. – 27. 11. 2014 Seminář pro Cineart TV Prague s.r.o. – muzikálové odd.
5. – 11. 1. 2015 Natáčení videoklipu pro Cineart TV Prague s.r.o. – muzikálové odd.
léto 2015 Natáčení filmového muzikálu Cesta ke štěstí Cineart TV Prague s.r.o. –
muzikálové odd.
6. 12. 2014 účast na semináři a koncertu k 80. narozeninám klavíristy, skladatele a
bývalého pedagoga KJJ Milana Dvořáka a zároveň křtu jeho klavírního alba vánočních
koled, Břevnovský klášter, žáci oddělení POK
17. 3. 2015 koncert žáků POK

Žáci a studenti Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka přijatí ve školním roce
2014/2015 ke studiu na vysoké škole:
Ondřej Valenta (KJJ), klavír – HAMU, oddělení jazzové interpretace
Kryštof Tomeček (KJJ), jazz kytara – HAMU, oddělení jazzové interpretace
Jan Neruda (KJJ), baskytara – Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Marek Urbánek (VOŠ), HAMU, oddělení jazzové interpretace
Marek Dufek (VOŠ), Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
Patricie Fuxová (VOŠ), Berklee College of Music – Valencia Campus

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
a) říjen 2014 ČŠI – kontrola týkající se zabezpečení objektu školy a zamezení vstupu cizím
osobám. Kontrola neshledala žádné nedostatky.
b) prosinec 2014 ČŠI – komplexní kontrola řízení školy
Ve dnech 2. – 5. prosince 2014 byla provedena inspekční činnost ČŠI. Předmětem inspekční
činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou,
hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a
rámcovými vzdělávacími programy.
Závěry inspekční zprávy (citace z Inspekční zprávy ČŠI):
„Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka poskytuje vzdělávání v souladu s platnými
učebními dokumenty a v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení.
Při vzdělávání žáků respektuje zásady rovného přístupu a zohledňuje vzdělávací potřeby
jednotlivce, při přijímání žáků postupuje v souladu s právními předpisy. Zajišťuje bezpečné
prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj žáků v průběhu vzdělávání a při
činnostech jí pořádaných. Svým zaměřením je ojedinělou vzdělávací institucí v České republice.
Škola se již tradičně podílí na kulturním životě Prahy a je přední uměleckou vzdělávací institucí ve
svém oboru.
Silné stránky:
a) Kvalitní a funkční informační systém školy směrem k veřejnosti.
b) Odpovídající materiální podmínky pro odborné vzdělávání.
c) Zřetelně definovaná organizační struktura.
d) Jasně vymezená personální strategie, vysoký podíl výkonných umělců v pedagogickém
sboru.
e) Funkční systém vnitřní kontroly a efektivní přijímání opatření.
f)

Velké množství projektů a aktivit školy pro žáky i pro veřejnost – pestrá a bohatá koncertní
a divadelní činnost.

Slabé stránky:
a) Formální činnost výchovného poradce.
b) Nedostatky ve stávajícím školním řádu (stanovena lhůta pro odstranění nedostatků).
c) Pozdní příchody žáků do výuky kolektivních předmětů.
d) Zvuková prostupnost v některých učebnách.

Od poslední inspekce došlo k obměně vedení, které v čele s novým ředitelem výrazně zkvalitnilo
řízení a organizaci školy. Byla provedena úprava školních vzdělávacích programů, které byly
uvedeny do souladu s rámcovými vzdělávacími programy. Pro vystupování žáků na veřejnosti byly
zajištěny stálé koncertní scény (Reduta a Jazz Dock). Vedení školy systematicky pracuje na
postupném odstraňování závad zjištěných při poslední inspekční činnosti (oblast dokumentace
školy, přijímání žáků ke vzdělávání).“
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2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Jiné kontroly nebyly ve školním roce 2014/2015 provedeny.

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014
Dotace MŠMT, MHMP celkem
Dotace MŠMT - mzdy, OON, ONIV, odvody ÚZ 33…
Dotace MHMP - provoz, odpisy ÚZ 91
Dotace MHMP - metropolitní program ÚZ 82
Dotace MŠMT - podpora romských žáků ÚZ 33160
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72077022
61150022
10464000
452000
11000

ROK 2014
Náklady celkem
z toho mzdové náklady
odvody
spotřeba materiálu
energie
služby
ostatní náklady

hlavní činnost (HČ)
74555922,86
47379459
17033986,63
635549,89
2857650,2
4062481,11
2586796,03

doplňková činnost
(DČ)
363568,87
159566
47453,12
17070,5
73275,64
57310,6
8893

74383351,15
72048716
2308010,47
26624,68

877875
0
877875
0

-172571,71

514306,13

Výnosy celkem
z toho dotace
výnosy z činnosti
finanční výnosy
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (HV) 2014
VYPOŘÁDÁNÍ HV V ROCE 2014
rozdělení do fondů:

341734,42
fond
odměn
rezervní
fond

Fondy

250000
91734,42
Stav k 31. 12. 2013 Stav k 31. 12. 2014
3238007,7
2378879,7
1583370
2442498

INVESTIČNÍ (IF)
tvorba IF
čerpání IF
REZERVNÍ (RF) vč. darů
tvorba RF
čerpání RF
ODMĚN (FO)
tvorba FO
čerpání FO

FKSP
z toho základní příděl 1%
čerpání
(stravenky, rekreace, půjčky, jubilea,PP)
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291446,24

590911,3
306465,06
7000

480358
0
0

564040
250000
166318

644165,54

674907,53
461293,99
430552

VIII. Další informace
Doplnění údajů o změnách ve složení školské rady KJJ a školské rady VOŠ ve školním roce 2014/2015
1.
Z důvodu ukončení mandátu zástupců studentů, zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
se konaly ve dnech 20. - 22. 10. 2014 doplňovací volby do školské rady konzervatoře a školské rady
VOŠ, jejichž činnost vykonává Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka.
Za zástupce žáků do školské rady KJJ byli zvoleni Martin Forst a Albert Romanutti.

Členové ŠR KJJ ve školním roce 2014/2015 –
k 23. 10. 2014 po doplňovacích volbách do ŠR KJJ:
Jan Linhart - pedagog, předseda ŠR; Kontakt: Tel.: +420604677236,E-mail: linhart.jan@kjj.cz
Mgr. Ludmila Štvánová - zástupce MHMP
Bc. Jiří Stárek - zástupce MHMP
Mgr. David Šugárek - pedagog
Martin Forst – student
Albert Romanutti – student

Vzhledem k tomu, že v doplňovacích volbách do ŠR VOŠ studenti ani na základě opakované výzvy své
kandidáty nezvolili, ředitel školy v souladu s § 167 odst. 5 školského zákona jmenoval členkami
školské rady VOŠ paní Veroniku Jeřábkovou a slečnu Lenku Velebilovou.
Členové ŠR VOŠ ve školním roce 2014/2015 –
k 23. 10. 2014 po doplňovacích volbách do ŠR VOŠ:
Jakub Zomer - pedagog, předseda ŠR; Kontakt: Tel.: +420777332336, E-mail: zomer.jakub@kjj.cz
Mgr. Ludmila Štvánová - zástupce MHMP
Bc. František Adámek - zástupce MHMP
Bc. Robin Král - pedagog
Veronika Jeřábková – zástupce studentů
Lenka Velebilová - zástupce studentů
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2.
Na základě žádosti nadpoloviční většiny oprávněných voličů vyhlásil ředitel školy v souladu s § 167
zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předčasné volby do funkce člena školské rady
konzervatoře, jejíž činnost vykonává Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, za
pedagogické pracovníky na místo stávajícího člena Mgr. Davida Šugárka.
Předčasné volby se konaly v termínu 6. – 8. 1. 2015. Zvolen byl MgA. Miroslav Mužík.

3.
Vzhledem k ukončení mandátu funkce členů školské rady KJJ a školské rady VOŠ za pedagogické
pracovníky a za zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků (konzervatoř) a studentů (VOŠ) se
uskutečnily volby do školské rady konzervatoře a školské rady VOŠ, jejichž činnost vykonává
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, ve dnech 1. – 3. 6. 2015.
Aktuální složení školské rady KJJ a školské rady VOŠ je uvedeno v úvodu Výroční zprávy 2014/2015.

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Škola obdržela ve školním roce 2014/2015 4 žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
V jednom případě škola vydala rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí
bylo podáno odvolání.

V Praze dne 14. 10. 2015

______________________________
Eduard Klezla
ředitel školy
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