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

Výroční zpráva
Školní rok 2017/2018

Výroční zpráva
za školní rok 2017/2018
I. Základní údaje o škole
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2018

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
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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 2017/2018
Jan Linhart – pedagog, předseda ŠR; Kontakt - 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 2017/2018
Jakub Zomer – pedagog, předseda ŠR; Kontakt - E-mail: zomer.jakub@kjj.cz
Mgr. Jiřina Slavíková - zástupce MHMP
Jana Niklová - 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

nebyl vyučován

Hudba

340

Hudba

340

Hudba

340

Zpěv

48

Zpěv

48

Hudebně dramatické umění

180

Hudebně dramatické umění

180

Hudebně dramatické umění

180

Hudebně dramatické umění

180

Hudba – zaměření Jazz

60

Platnost do
31. 8. 2022

Tvorba textu a scénáře

60

Platnost do
31. 8. 2020

82-44-M/001
Konzervatoř

denní
82-44-M/01
denní
82-44-N/001
denní

nebyl vyučován

82-44-P/01
denní
82-45-M/01

denní
82-45-P/01

denní
82-47-M/001
denní

nebyl vyučován

82-47-M/01
denní
82-47-N/001
denní

nebyl vyučován

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

denní
82-47-N/02
denní

7. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2016/2017:
a) nové obory / programy: nebyly ve školním roce 2017/2018 zavedeny.
b) zrušené obory / programy: nebyly ve školním roce 2017/2018 provedeny.
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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 2017/2018:


Vybudování multimediální učebny (309A) s interaktivním projektorem a multimediální
technikou společně s počítačem a programovým vybavením SMART Notebook



Vybavení učebny VOŠ (116B) LCD televizí s možností připojení k PC, keramickou tabulí a
novou instalací AV rozvodů



Vybavení učebny 03A LCD televizí pro prezentace při výuce



Zakoupení mini MIDI klávesy AKAI pro výuku notačních programů



Zakoupení 3 nových PC do učeben. Počítač pro VOŠ vybaven externí zvukovou kartou
s programem Cubase AI



Zakoupení 10“ tabletu pro podporu výuky



Zakoupení licencí SW EarMaster pro podporu výuky hudebně teoretických předmětů



Posílení signálu bezdrátové sítě v 3. patře budovy A o nový přístupový bod ve standardu
802.11ac a v přízemí budovy B novým typem AP



Zakoupení hudebních nástrojů: flétna příčná Jupiter, flétna příčná Yamaha, flétna Picola,
kytara, činely, congo, mixpulty, comba



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. 2018 knihovna má 6492 knihovních jednotek, z toho knih –
3025, audio-video – 829, ostatních – 2638, počet odebíraných periodik – 10. Počet
uživatelů knihovny byl 514, celkový počet výpůjček byl 608. Knihovna nabízí možnost
nahlédnout do archivu absolventských prací.
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II. Pracovníci právnické osoby
1.

Pedagogičtí pracovníci

interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

externí učitelé
fyzické osoby celkem

externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané

3

141

105,6

16

4,5

pedagogičtí pracovníci
přepočtení na plně zaměstnané celkem

interní učitelé
fyzické osoby celkem

3

pedagogičtí pracovníci
fyzické osoby celkem

ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka

ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem

a) počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů)

157 110,1

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

157
0

kvalifikovaných
nekvalifikovaných

100 %
0%

c) věková struktura pedagogických pracovníků Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31. 12. 2017

do 20 let

21 – 30 let

31 – 40 let

41 – 50 let

51 – 60 let

61-70 let

71 a více

163

0

8

49

40

36

18

12

v tom podle věkových kategorií

d) kvalifikovanost pedagogických pracovníků DM
Počet pedagogických pracovníků

Celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků

Kvalifikovaných

7

100%

Nekvalifikovaných

0

0%

e) kvalifikovanost pracovníků Školní knihovny
Počet pedagogických pracovníků
Kvalifikovaných

1

Nekvalifikovaných

0
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f) věková struktura pedagogických pracovníků DM
počet celkem ve
fyzických
osobách
k 31. 12. 2017

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

1

1

1

1

3

0

v tom podle věkových kategorií

g) další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávací instituce

Počet

Druh vzdělávání

pedagogů

Descartes

1

Současná česká literatura

Descartes

2

Současná americká literatura

Descartes

1

Reading Skills - Rozvíjení čtenářské gramotnosti v AJ

Descartes

3

Islám a islámský fundamentalismus

Descartes

1

Fantastická literatura jako brána ke čtenářství aneb proč a jak o ní
učit

Descartes

2

Současná mluvená francouzština

Descartes

1

FJ – učit gramatiku živě a komunikativně pro ústní a písemný projev

Descartes

1

Kolika jazyky mluvíš, tolikrát jsi Francouzem?

Descartes

1

Estetika multimédií: od umění k technologii a zpět

Descartes

1

Jóga jako nástroj k uzdravení I.

UK Praha, FTVS

1

Feldenkraisova metoda ZTV a TVL

Největší konference o technologiích
ve vzdělávání v ČR

1

Roadshow pro školy

Národní galerie v Praze

1

Zaostřeno na umění – cyklus přednášek dějin umění pro pokročilé

EPTA ČR

2

Klavírní seminář – soubor přednášek

NIDV

4

Studium ke státní maturitě (KOSS ZAD, ZAD PUP, ZP ÚZ cizí jazyk CZVV) – e-learning seminář

NIDV

1

Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí

NIDV

1

Konzultační seminář pro management škol

SEMINARIA

1

Spolupráce školy, rodičů a orgánů sociálně právní ochrany dětí

SEMINARIA

2

Financování regionálního školství

Wolters Kluwer

1

Zástupce - pravá ruka ředitele

UZS

1

Školství 2018 – odborná konference
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h) jazykové vzdělávání a jeho podpora
počet učitelů cizích jazyků

z toho

2.

celkem (fyzické osoby)

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

6

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

0

rodilý mluvčí

0

Nepedagogičtí pracovníci školy (údaje za celou právnickou osobu)

a) počty osob
fyzické osoby celkem

přepočtení na plně zaměstnané

14

13,63

b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků
Vzdělávací instituce

Počet
zaměstnanců

Druh vzdělávání

EDOOKIT

2

Seminář SAS

EDOOKIT

1

Seminář SAS

ANAG

1

Roční zúčtování 2017 a zdaňování mezd 2018

ANAG

1

Nemocenské pojištění a důchodové pojištění

Autoškola Josef Mára

1

Školení řidičů

SEMINARIA

1

Uzavírání a ukončování pracovního poměru v r. 2018

SEMINARIA

1

Financování regionálního školství

SEMINARIA

2

Elektronizace ve veřejných zakázkách

VEMA

1

Seminář MZDY (září 2017)

VEMA

2

GDPR v personálních systémech

VEMA

1

Seminář MZDY (prosinec 2017)

VEMA

3

GDPR

VEMA

2

Rozšířené ovládání HR

VEMA

1

Personální dokumenty

BDO Advisory

1

GDPR e-learningový kurz
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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

262

Změny v počtech žáků v průběhu školního roku:
-

přerušili vzdělávání: 14
nastoupili po přerušení vzdělávání: 11
sami ukončili vzdělávání: 29
vyloučeni ze školy: 1
nepostoupili do vyššího ročníku: 3
přestoupili z jiné školy: 4
přestoupili na jinou školu: 3
jiný důvod změny: 0

z toho nebylo povoleno opakování: 1

škola

počet tříd / skupin

počet studentů

Vyšší odborná škola

6/2

53

Změny v počtech studentů v průběhu školního roku:
-

přerušili vzdělávání: 2
nastoupili po přerušení vzdělávání: 1
sami ukončili vzdělávání: 12
vyloučeni ze školy: 0
nepostoupili do vyššího ročníku: 2
přestoupili z jiné školy: 0
přestoupili na jinou školu: 0
jiný důvod změny: 0

z toho nebylo povoleno opakování: 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/skupinu/ročník

průměrný počet
žáků
na učitele

Konzervatoř

5,6/32,8/43,7

2

škola

průměrný počet
studentů
na třídu / ročník

průměrný počet
studentů
na učitele

Vyšší odborná škola

8,8/18

1,6

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

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

škola

Jihočeský

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

kraj

3.

počet žáků
celkem

18

5

17

11

27

11

15

9

11

10

34

10

7

185

z toho
nově přijatí

4

0

2

4

4

2

1

4

3

2

6

2

1

35

Jihočeský

Jihomoravský

Karlovarský

Vysočina

Královéhradecký

Liberecký

Moravskoslezský

Olomoucký

Pardubický

Plzeňský

Středočeský

Ústecký

Zlínský

CELKEM

škola

kraj

Konzervatoř

počet studentů
celkem

3

1

1

2

2

0

4

1

2

0

4

0

2

22

z toho
nově přijatí

2

1

1

1

1

0

2

1

0

0

4

0

0

13

Vyšší odborná škola
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4.

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

škola

Konzervatoř

z celkového počtu žáků:

prospělo s vyznamenáním

65

neprospělo

15
4

opakovalo ročník
počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.

235

tj. % z celkového počtu žáků/studentů

89,7
158,51

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta

2,22

z toho neomluvených

5.

škola

Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií
MATURITNÍ ZKOUŠKY

Konzervatoř

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

33

není zavedeno

z toho konali zkoušku opakovaně

5

není zavedeno

z toho se nepřihlásili k opravnému termínu

0

není zavedeno

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

0

není zavedeno

prospěl s vyznamenáním

6

není zavedeno

26

není zavedeno

1

není zavedeno

počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl
neprospěl

ABSOLUTORIA
škola

Konzervatoř

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

počet žáků, kteří konali zkoušku

35

není zavedeno

z toho konali zkoušku opakovaně

5

není zavedeno

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

8

není zavedeno

prospěl s vyznamenáním

16

není zavedeno

prospěl

16

není zavedeno

počet žáků, kteří byli hodnoceni

11

neprospěl

3

není zavedeno

ABSOLUTORIA
škola

Vyšší odborná škola

denní
vzdělávání

vzdělávání
při zaměstnání

11

není zavedeno

z toho konali zkoušku opakovaně

1

není zavedeno

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

0

není zavedeno

prospěl s vyznamenáním

5

není zavedeno

prospěl

5

není zavedeno

neprospěl

0

není zavedeno

počet studentů, kteří konali zkoušku

počet studentů, kteří byli hodnoceni

Z počtu 11 studentů, kteří konali zkoušku, 1 student nedokončil absolutorium – chybí absolventský výkon.

6.

Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2018/2019

Konzervatoř
skupina oborů vzdělání,
kód, název

82-44-M,P/01 Hudba

110

počet přihlášek celkem

3

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem

39

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

32

z toho ve 2. kole

4

z toho v dalších kolech

3

z toho na odvolání

0
57

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 2018/2019
* z celkového počtu přijatých uchazečů 5 uchazečů nenastoupí

12

není zavedeno

skupina oborů vzdělání,
kód, název

82-45-M, P/01 Zpěv
58

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
(denní vzdělávání)

počet přihlášek celkem
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
42

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 2018/2019

skupina oborů vzdělání,
kód, název

82-47-M, P/01 Hudebně dramatické umění
55

počet přihlášek celkem

2

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem

10

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

10

z toho ve 2. kole

0

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

0
30

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 2018/2019
* z celkového počtu přijatých uchazečů 1 uchazeč nenastoupí
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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
51

počet přihlášek celkem

1

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem

16

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

16

z toho ve 2. kole

0

z toho v dalších kolech

0

z toho na odvolání

0
28

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

0

obor: x

není zavedeno

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2018/2019

skupina oborů vzdělání,
kód, název

82 Umění a užité umění

82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře
12

počet přihlášek celkem

3

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019
(denní vzdělávání)

počet kol přijímacího řízení celkem

11

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

0

z toho ve 2. kole

8

z toho v dalších kolech

3

z toho na odvolání

0
0

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 2018/2019
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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

Bělorusko

1

0

Chorvatsko

1

0

Německo

1

0

Kazachstán

1

0

Mongolsko

1

0

Nizozemsko

1

0

Rusko

3

0

Slovensko

10

6

Spojené státy americké

1

0

Ukrajina

2

0

Uzbekistán

1

0

Země

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 2017/2018 se žáci vzdělávali ve třetím ročníku.
Od 1. září 2017 byl přijat do 1. ročníku vzdělávání v konzervatoři žák se zrakovým postižením,
integrován do běžného školního kolektivu.

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 2017/2018 bylo realizováno formou Maturita nanečisto – AJ a ČJL v měsíci říjnu
2017.
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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).
K 1. 9. 2017 pro školní rok 2017/2018 byly vydány Dodatky ŠVP 2017 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.
Obsah části Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných byl v Dodatcích
ŠVP 2017 Hudba, Muzikál a Populární zpěv uveden do souladu s opatřením ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy, kterým se měnily rámcové vzdělávací programy mimo jiné také oborů
vzdělání v konzervatoři. Toto opatření rámcové vzdělávací programy změnilo v oblasti vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
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

40

Počet ložnic celkem
1 až 3 lůžkových

40

4 až 6 lůžkových

-

7 až 10 lůžkových

-

11 a více lůžkových

-

v tom

2

Společenské místnosti a klubovny
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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

1

1

SOŠ

-

-

konzervatoř

89

89

SOU, OU a U

-

-

speciální a praktické SŠ

-

-

VOŠ

5

5

jiné (specifikujte)

-

-

95

95

kapacita

naplněnost v %

100

95

celkem

c) Naplněnost domovů mládeže
počet ubytovaných ve šk. roce 2017/2018

d) Žádosti o ubytování v domově mládeže
- počet žádostí celkem - 119
- z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno - 7
- nejčastější důvody nevyhovění žádosti - nedostatečná kapacita DM
e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku (důvody, počty)
V průběhu školního roku 16 studentů zrušilo ubytování z důvodu přestěhování, ubytování
v soukromí, přerušení nebo ukončení studia. Na uvolněná místa nastoupilo v průběhu školního roku
13 nových studentů.

f) Další údaje o ubytovaných
Studenti ubytovaní v DM KJJ jsou studenty Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka, 1 studentka
gymnázia.

g) Využití Domova mládeže v době školních prázdnin
Ve školním roce 2017/2018 nebyl domov mládeže v době hlavních školních prázdnin využíván.
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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.
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:


7. 3. 2018 - „Jeden svět na školách“, projekce dokumentárního filmu pro školy s besedou,
určeno pro 2., 3. roč., předmět Základy společenských věd, organizace a dohled Mgr. Zbyněk
Hladký



21. 2. 2018 – „Najím se a zhubnu“, přednáška výživové poradkyně Cecílie Jílkové se
zaměřením na poruchy příjmu potravy, s besedou, určeno pro třídy 1., 2. roč. v zaměření
populární zpěv a muzikál, organizace a dohled PaedDr. Helena Mrázová

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.

4.

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


říjen 2017 – Rudolfinum, „Výstava Krištofa Kintery“ (k tématu Contemporary art in our
country), pro 6. roč., předmět Anglický jazyk, organizace a výklad Mgr. David Famfulík, Mgr.
Aleš Sedlák



listopad 2017 – „Filmová studia Barrandov“, exkurze k tématu maturitní otázky Film and
Cinema, pro 4. roč., předmět Anglický jazyk, organizace a výklad Mgr. David Famfulík



listopad 2017 – „Francouzský institut – návštěva knihovny“, diskuse s knihovnicí, filmová
projekce, pro třídy 4., 5. C, M, předmět Francouzský jazyk, organizace a dohled Mgr. Ing.
Kateřina Holubová
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5.



7. 11. 2017 – „Veletržní palác, komentovaná prohlídka francouzské expozice moderního
výtvarného umění“, pro 5., 6. roč., předměty Dějiny umění, Historicko-estetický seminář,
organizace a dohled PaedDr. Helena Mrázová, Mgr. Jitka Zámečníková



14. 11. 2017 - Lucerna, „Milada“, filmové představení, pro 2., 3., 4., 5. roč., předměty Český
jazyk a literatura, Základy společenských věd, Dějepis, organizace a dohled PaedDr. Helena
Mrázová, Mgr. Jitka Zámečníková



6. – 8. 12. 2017 – „Hour of Code“, mezinárodní projekt na PC, předmět Informační a
komunikační technologie, organizace Mgr. Gabriela Svobodová



14. 2. 2018 – „Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, komentovaná prohlídka“, pro 2., 3. roč.,
předmět Základy společenských věd, organizace a dohled Mgr. Matějková-Bartáková, Mgr.
Zbyněk Hladký



16. 2. 2018 - Muzeum hl. města Prahy, „Český filmový plakát 1938 – 1948“, výstava, pro 2.,
3., 6. roč., předměty Kulturní dějiny, Dějiny a teorie divadla, organizace a dohled Mgr. Jitka
Zámečníková



10. 5. 2018 – „Müllerova a Rothmayerova vila“, komentované prohlídky, pro 5. a 6. roč.,
předmět Dějiny umění, organizace a dohled PaedDr. Helena Mrázová



po celý školní rok - „Semináře pro žáky-cizince“, 60–90minutové semináře pro žáky s
odlišným mateřským jazykem, napříč ročníky, předmět Český jazyk a literatura, organizace a
výuka Mgr. Zbyněk Hladký

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 2017/2018

Datum
8. 9. 2017

Název aktivity
Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ, Festival v Litvě - umělecký vedoucí Milan Svoboda

16. 9. 2017

Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ - festival Dvořákova Praha, Rudolfinum – umělecký
vedoucí Milan Svoboda

20. 9. 2017

Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ – Vinohradský pivovar v Praze - umělecký vedoucí
Milan Svoboda
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26. 9. 2017

Vystoupení žáků kytarového oddělení KJJ v synagoze v Turnově - pod vedením
Jaromíry Ježkové

18. 10. 2017

Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ ve Vinohradském pivovaru v Praze - umělecký
vedoucí Milan Svoboda

23. 10. 2017

Vystoupení Samuel Tremko Quintet a David Dorůžka Ensemble VOŠ KJJ - Jazz Dock,
Praha

28. 10. 2017

Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ v Technickém muzeu v Praze Dejvicích - umělecký
vedoucí Milan Svoboda

1. 11. 2017

Společný Jazzový koncert East WestEuropean Jazz Orchestra a Big Band VOŠ KJJ,
Velký sál Městské knihovny v Praze – spolupráce mezi East WestEuropean Jazz
OrchestraTwins 2017 – umělecký vedoucí Uwe Plath a Milan Svoboda

2. 11. 2017

Pocta Vadimu Petrovovi - vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ v pražské Redutě pod
záštitou vedení školy

20. 11. 2017

Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ - Jazz Dock v Praze - umělecký vedoucí Milan
Svoboda

24. 11. 2017

Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ - Koncert laureátů Concerto Bohemia 2017
v pražském Žofíně - umělecký vedoucí Milan Svoboda

25. 11. 2017

Výstava Schola Pragensis - vystoupení souborů KJJ a VOŠ, Kongresové centrum
Praha

28. 11. 2017

Prezentační koncert žáků klavírního oddělení KJJ - ZUŠ Turnov - pod vedením Hany
Kaštovské a Jiřího Neužila

10. 12. 2017

Adventní koncert dirigentského oddělení KJJ s Pražským smíšeným sborem - Kostel
sv. Martina ve zdi, Praha 1 – pod vedením Jiřího Petrdlíka

11. 12. 2017

Adventní koncert dirigentského oddělení KJJ s Pražským smíšeným sborem - Kostel
sv. Martina ve zdi, Praha 1 - pod vedením Jiřího Petrdlíka

12. 12. 2017

Vánoční vystoupení žáků kytarového oddělení KJJ ve Stacionáři Prahy 7 - pod
vedením Jaromíry Ježkové

21. 12. 2017

Koncert Big Bandu VOŠ KJJ v pražské Redutě - jazzové vánoční koledy - pod
vedením Milana Svobody

30. a 31. 1. 2018

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

30. 1. 2018

Pololetní přehlídka všech ansámblů VOŠ KJJ v pražském Jazz Docku - pod vedením
Milana Svobody

7. 3. 2018

Koncert žáků klavírního oddělení KJJ v pražském Jazz Docku - pod vedením
Jaroslava Wagnera
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13. 3. 2018

Pocta G. Gershwinovi – PROJEKT ŠKOLY – postaven na úzké spolupráci oddělení
skladby, dirigování, populárního zpěvu a všech instrumentálních zaměření školy orchestrální koncert posluchačů KJJ, dirigent Z. Červinka, zpěv T. Mašková, klavír D.
Novotný, program: G. Gershwin: Preludia, Písně, Rhapsody in Blue, sál Pražské
konzervatoře

16. 3.2018

Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ, Turnov Jazz Festival - pod vedením Milana Svobody

2. 4. 2018

Vystoupení K bandu – žáci KJJ, Reduta Praha – umělecký vedoucí Jan Kučera

3. 4. 2018

Prezentační koncert žáků klavírního oddělení KJJ - ZUŠ Náchod - pod vedením
Jaroslava Wagnera

18. 4. 2018

Nalaďte se v metru - vystoupení žáků a studentů KJJ a VOŠ ve stanicích pražského
metra: Muzeum, Florenc, Hradčanská, Smíchovské nádraží - pod vedením Jana
Linharta

10. 5. 2018

Prezentační koncert žáků klavírního oddělení KJJ – Kulturní dům J. Suka, Sedlčany pod vedením Jaroslava Wagnera

17. 5. 2018

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

23. 5. 2018

Festival školních souborů Open Cases – Velký sál KJJ – pod vedením Maria
Mesanyho a Jana Linharta

25. 5. 2018

Vystoupení K bandu – žáci KJJ, Jazzové koncerty Náměstí Míru, Praha – umělecký
vedoucí Jan Kučera

25. – 27. 5. 2018

Vystoupení žáků a souborů KJJ v rámci akce Speed festival, Praha – pod vedením
Jaromíry Ježkové

31. 5. 2018

Koncert Big Bandu VOŠ KJJ – Žatec Jazz Festival - pod vedením Milana Svobody

2. 6. 2018

Koncert Big Bandu VOŠ KJJ - Festival Jazz Hrabovka, Praha - pod vedením Milana
Svobody

8. 6. 2018

Koncert Big Bandu VOŠ KJJ - Litvínov Big Band Festival - pod vedením Milana
Svobody

11. 6. 2018

Vystoupení žáků kytarového oddělení KJJ v synagoze v Turnově - pod vedením
Jaromíry Ježkové

25. 6. 2018

JEŽFEST 2018 - hudební festival na lodi CARGO GALLERY, Praha 5 - pod záštitou
vedení školy

26. 6. 2018

Závěrečný ročníkový koncert všech ansámblů VOŠ KJJ v pražském Jazz Docku - pod
vedením Milana Svobody
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8.

Významné semináře a workshopy Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka

Datum

Název

25. 9. 2017

Workshop Ben Holder (UK) - jazzový houslista

25. 10. 2017

Workshop NYC Trio - Šmoldas, Anderson, Nussbaum

6. 12. 2017

Seminář a masterclass – MgA. Jana Vondráčková, Ph.D. – pianistka (Fakulta
umění Ostravské univerzity)

13. 12. 2017

Seminář – MgA. Martin Kasík, Ph.D. – pianista (HAMU Praha)

17. 1. 2018

Workshop Alexander Bone (UK) - jazzový saxofonista

19. 3. 2018

Workshop Danilo Tarso (Itálie) – jazzový klavírista

22. 3. 2018

Workshop Aubrey Johson (USA) - jazzová zpěvačka

19. 4. 2018

Workshop - Prevence a terapie fyziologických obtíží hudebníků pomocí
Feldenkraisovy metody, Barbora Hajná

16. 5. 2018

Workshop akustické vibrafonové trio MaBaSo - funky-jazz-trio
Vibrafonový a kontrabasový masterclass

9. Spolupráce žáků s profesionálními divadelními scénami

Název
Ples upírů, Goja Music Hall, Praha, Natálie Grossová, hlavní role - muzikálové odd.

10. Spolupráce žáků s významnými instrumentálními tělesy a pěveckými sbory

Název
Pražský smíšený sbor – interpretační kurzy, koncert - žáci oddělení dirigování
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11. Soutěže
Ocenění žáků
Název soutěže

Obor

Ocenění

Pardubické dechy 2017
Interpretační soutěž
konzervatoří a hud. gymnázií ČR

2. cena

flétna

Pardubické dechy 2017
Interpretační soutěž
konzervatoří a hud. gymnázií ČR

XIV Art Duo International
Music Festival –
klavírní soutěž Vídeň
XIV Art Duo International
Music Festival –
klavírní soutěž Vídeň
XIV Art Duo International
Music Festival –
klavírní soutěž Vídeň
XIV Art Duo International
Music Festival –
klavírní soutěž Vídeň
XIV Art Duo International
Music Festival –
klavírní soutěž Vídeň

XIV Art Duo International
Music Festival –
klavírní soutěž Vídeň

XIV Art Duo International
Music Festival –
klavírní soutěž Vídeň
XIV Art Duo International
Music Festival –
klavírní soutěž Vídeň
Generace 2018 Mezinárodní soutěž
skladatelů do 30 let

flétna

Čestné uznání
1. cena

klavír

1. cena

klavír

klavír

1. cena
1. cena

klavír

1. cena

klavír

Klavírní
trio

1. cena

2. cena

klavír

2. cena

klavír

2. cena

skladba

Jméno žáka

Termín
soutěže

Zuzana Besuchová

říjen
2017

Lucie
Hausknechtová

říjen
2017

Kateřina Pohlová

prosinec
2017

Zdeněk Červinka

prosinec
2017

Jakub Jirásek

prosinec
2017

Martin Jozífek

prosinec
2017

Olesia
Ochepovskaya

prosinec
2017

Zdeněk Červinka klavír
Zuzana Besuchová –
flétna
Tereza Doležalová flétna

prosinec
2017

Žák klavírního odd.

prosinec
2017

Pavlo Zaretskyy

prosinec
2017

Bulat
Abdurakhimov

březen
2018

Mezinárodní soutěž
Big Band Festival Saxoniade
(Německo, Hohenstein)

Big Band

1. cena

Big Band VOŠ KJJ Milan Svoboda

červen
2018

SuperStar 2018
Česko Slovenská
pěvecká soutěž

zpěv

1. cena

Tereza Anna
Mašková

červen
2018
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Ocenění pedagogů
Jméno pedagoga

Obor

Mgr. Irina Parker

klavír

Mgr. Hana Kaštovská

klavír

Jiří Svěrák

VOŠ
Tvorba
textu a
scénáře

Název soutěže
XIV Art Duo International Music
Festival –
klavírní soutěž
Vídeň, Rakousko
XIV Art Duo International Music
Festival –
klavírní soutěž
Vídeň, Rakousko
Ocenění Magistrátu HMP

Ocenění

Termín
soutěže

Cena nejlepšího
pedagoga v soutěži

prosinec
2017

Cena za vynikající
přípravu studentů

prosinec
2017

Pražský učitel

červen
2018

12. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů

Datum
1. 11. 2017

Název aktivity
Projekt East West European Jazz Orchestra TWINS 2017 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

13. Spolupráce právnické osoby s partnery













Jazz Club Reduta, Praha
Jazz Dock, Praha
Stop Time Club, Praha
Divadlo Dobeška, Praha
Městská knihovna v Praze
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
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Konzervatoř Jana Deyla, Praha
Pražská konzervatoř
ZUŠ Benešov u Prahy
Městská část Praha 4
Městská část Praha 7
Město Turnov

14. Další aktivity, prezentace
VOŠ Tvorba textu a scénáře
Prezentace vzdělávacího programu Tvorba textu a scénáře a studentských prací v Českém rozhlasu
v pořadu Noční mikrofórum, pod vedením pedagoga VOŠ Mgr. Michala Bureše

Studenti 1. ročníku


Klub Reduta, Praha 1 - čtení a písně



Telč, Noc kostelů – divadelně hudební program, scénář a vlastní provedení



Václav Zuchnický:

Koncerty – vlastní písně/ Studentský klub Celetná, Praha 1


Petr Ožana:

Absolventské představení - Pražská konzervatoř „Obrázky z divadla“ – vytvoření hudby a textu
Divadlo Semafor – pořady s českými šansoniéry – autorství písní

Studenti 2. ročníku


Marek Blažíček:

Příspěvky pro online magazíny Humr.cz, Inspirante.cz, studentský časopis Jak!
Komiksy a povídky – časopis Host, Protimluv, literárně – kulturní časopis H_aluze, Dobrá
adresa


Zuzana Kantorová:

Účast ve visegrádském mezinárodním divadelním projektu - spolupráce s italskými, finskými,
polskými a slovenskými zástupci uměleckých škol a divadelních uskupení
Účinkování v inscenaci Haprdáns neboli HAmlet PRinc DÁNSký/Národní divadlo
moravskoslezské Ostrava
Účinkování v inscenaci Dívky ze Sorok/divadlo Stará Aréna Ostrava
Divadelní aktivity spojené s podporou romské komunity (spolupráce s berlínskou divadelní
skupinou Kuringa)
Účast na soutěžní přehlídce rozhlasového dokumentu v rámci MFDF Jihlava a na přehlídce
rozhlasové tvorby Bilance
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Aktivity žáků v konzervatoři


Účinkování v muzikálu Madagaskar, Tip Sport Aréna, Praha, Aneta Poláchová – žákyně
muzikálového odd.



Účinkování v muzikálu Shrek, Tip Sport Aréna, Praha, Lucie Puková, Kateřina Kroupová,
Viktor Novák - žáci muzikálové odd.



Nastudování a provedení muzikálu Balada pro banditu – maturitní vystoupení žáků
muzikálového odd.



Koncert žáků KJJ oddělení POK - 20. 3. 2018

Žáci a studenti Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka přijatí ve školním roce
2017/2018 ke studiu na vysoké škole:
Jakub Jirásek (KJJ), klavír – Royal Academy of Fine Arts of Brussels, Brusel, Belgie, obor klavír
Student (VOŠ), bicí - Katedra jazzové hudby HAMU v Praze
Jakub Žídek (KJJ), trombón – Katedra jazzové interpretace hudební fakulty JAMU v Brně

15. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních
prázdnin
V době hlavních prázdnin nebyla kapacita domova mládeže a školních učeben využívána.
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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 2017/2018 provedena.
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
V období školního roku 2017/2018 nebyla řešena žádná závažná kontrolní zjištění předaná
k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů.


Výsledky veřejnosprávních kontrol vykonaných zřizovatelem

Ve školním roce 2017/2018 se neuskutečnila veřejnosprávní kontrola vykonaná
zřizovatelem.


Výsledky veřejnosprávních kontrol vykonaných jiným subjektem

a) Dne 21. 5. 2018 byla provedena kontrola ve věci plnění povinností stanovených
v nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví. Kontrolu provedl zástupce společnosti MEDICON a.s., Poliklinika
Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha. Ze závěru kontroly vyplývá, že
kontrolovaný objekt z hlediska prostorového a konstrukčního uspořádání i vnitřní
vybavenosti odpovídá podmínkám bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci
a bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na školské a ubytovací
zařízení. Doporučení nebylo stanoveno.
b) Dne 24. 5. 2018 byla provedena pracovnicemi VZP ČR kontrola plateb pojistného
na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
za období 7/2014 ke dni kontroly. Ze závěrečné zprávy o provedené kontrole
vyplývá, že nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční
nedostatky.

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017
v Kč

Dotace MŠMT, MHMP celkem
Dotace MŠMT - mzdy, OON, ONIV, odvody ÚZ 33…
Dotace MHMP - provoz, odpisy ÚZ 91
Dotace MHMP - metropolitní program ÚZ 80
Dotace MŠMT - podpora romských žáků ÚZ 33160

79980826,52
68027326,52
11953500
0
0
v Kč
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v Kč

ROK 2017

hlavní činnost (HČ)
doplňková činnost (DČ)
82357883,45
677221,99
52936642
140143
18832310,53
45333,29
744298,05
14530,69
3221010,94
236776,52
3526309,51
120165,93
3097312,42
120272,56

Náklady celkem
z toho mzdové náklady
odvody
spotřeba materiálu
energie
Služby
ostatní náklady
Výnosy celkem
z toho dotace
výnosy z činnosti
finanční výnosy
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (HV) 2017

v Kč

v Kč

82322272,08
79980826,52
2323542,41
17903,15

939821
0
939821
0

v Kč

v Kč

-35611,37

262599,01
v Kč

VYPOŘÁDÁNÍ HV V ROCE 2017
rozdělení do fondů:

226987,64
fond
odměn
rezervní
fond

181000
45987,64
v Kč

Fondy

FOND INVESTIC (FI)
tvorba FI
čerpání FI
REZERVNÍ (RF) vč. darů
tvorba RF
čerpání RF
ODMĚN (FO)
tvorba FO
čerpání FO
FKSP
z toho základní příděl 2%
čerpání
(stravenky, rekreace, půjčky,
jubilea, PP)

v Kč

Stav k 31. 12. 2016
Stav k 31. 12. 2017
5106037,2
6779254,05
2550570,6
2816546
1429749,38
1143329,15
249794,92
211534,54
36009,76
21300,56
236919,19
59560,94
837414
810878
75000
64900
51626
91436
995776,95
1611993,15
726164,51
1036351,2
467419
420135
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VIII. Další informace
Doplnění údajů o změnách ve složení školské rady KJJ a školské rady VOŠ ve školním roce 2017/2018
1.
Školská rada KJJ
a) Vzhledem k ukončení mandátu funkce členů školské rady KJJ za pedagogické pracovníky a za
zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků (konzervatoř) se uskutečnily volby do školské rady
konzervatoře, jejíž činnost vykonává Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, ve
dnech 4. – 6. 6. 2018.
Za zástupce pedagogických pracovníků nebyl nikdo zvolen do ŠR KJJ, volby byly neplatné
z důvodu odevzdání nízkého počtu hlasovacích lístků.
Za zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků (konzervatoř) byli zvoleni Adam Albrecht a Eliška
Tunková

b) Dne 31. 8. 2018 se konaly opakované volby pro zástupce pedagogických pracovníků do
školské rady konzervatoře, jejíž činnost vykonává Konzervatoř a Vyšší odborná škola
Jaroslava Ježka.
Za zástupce pedagogických pracovníků nebyl nikdo zvolen do ŠR KJJ, volby byly neplatné
z důvodu odevzdání nízkého počtu hlasovacích lístků.

c) Vzhledem k tomu, že v opakovaných volbách za pedagogické pracovníky do školské rady KJJ
pedagogičtí pracovníci žádné kandidáty nezvolili z důvodu nízké volební účasti, v souladu
s § 167 odst. 5 školského zákona jmenoval ředitel školy MgA. Eduard Klezla členem školské
rady pana Jana Linharta a pana MgA. Miroslava Mužíka.
2.
Školská rada VOŠ
a) Vzhledem k ukončení mandátu funkce členů školské rady VOŠ za pedagogické pracovníky a za
zástupce studentů (VOŠ) se uskutečnily volby do školské rady školské rady VOŠ, jejíž činnost
vykonává Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, ve dnech 4. – 6. 6. 2018.
Za zástupce pedagogických pracovníků nebyl nikdo zvolen do ŠR VOŠ, volby byly neplatné
z důvodu odevzdání nízkého počtu hlasovacích lístků.
Za zástupce studentů do školské rady VOŠ byli zvoleni Martin Forst a Marek Blažíček.

b) Do opakovaných voleb pro zástupce pedagogických pracovníků do školské rady VOŠ, jejíž
činnost vykonává Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, se žádný kandidát
nepřihlásil.
c) Vzhledem k tomu, že do opakovaných voleb do školské rady VOŠ se za pedagogické
pracovníky žádný nepřihlásil, v souladu s § 167 odst. 5 školského zákona jmenoval ředitel
školy MgA. Eduard Klezla členem školské rady pana Jakuba Zomera a pana Bc. Robina Krále.
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3.
Zástupci zřizovatele ve školské radě KJJ, jmenovaní Radou hlavního města Prahy
pan Petr Venhoda - funkční období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018
pan Bc. Jiří Stárek – funkční období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019

Zástupci zřizovatele ve školské radě VOŠ, jmenovaní Radou hlavního města Prahy
paní Mgr. Jiřina Slavíková – funkční období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019
paní Jana Niklová - funkční období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019

§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Ve školním roce 2017/2018:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: přijímací řízení konzervatoř – 9, VOŠ – 2
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které
povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní
zastoupení: 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence: 0
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich
vyřízení: 0
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V Praze dne 12. 10. 2018

______________________________
Eduard Klezla
ředitel školy
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