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Výroční zpráva  
 za školní rok 2018/2019 

I. Základní údaje o škole 

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2019 

 

Název organizace: Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka 

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

Identifikační číslo organizace: IČ: 63834286 

Právní forma organizace: Příspěvková organizace 

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

   IČ: 00064581 

2. Ředitel, statutární zástupce ředitele, zástupce ředitele 

 

Ředitel: MgA. Eduard Klezla 

E-mail: klezla.eduard@kjj.cz 

Tel.: +420 241 046 905 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Bc. Pavel Šimáček 

E-mail: simacek.pavel@kjj.cz 

Tel.: +420 241 046 919 

Zástupce ředitele: Mgr. Jitka Farkašová 

E-mail: farkasova.jitka@kjj.cz 

Tel.: +420 241 046 903 

3. Webové stránky právnické osoby  

www.kjj.cz 

 

 

 

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

Konzervatoř – cílová kapacita 350 žáků 

Vyšší odborná škola – cílová kapacita: 84 studentů 

Domov mládeže – cílová kapacita: 100 lůžek 

Školní knihovna  - cílová kapacita: neuvádí se  

5. Školská rada  

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

Členové ŠR KJJ ve školním roce 2018/2019 

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 

Adam Albrecht – žák  

Eliška Tunková – žákyně 

 

Členové ŠR VOŠ ve školním roce 2018/2019  

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 

Martin Forst - student 

Marek Blažíček – student 

 

 

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

škola 

kód 
___________ 

forma 
vzdělávání 

název oboru / vzdělávacího programu 

cílová 
kapacita 
oboru / 

programu 

poznámka 
(uveďte, pokud obor 
nebyl vyučován, je 

dobíhající, atd.) 

Konzervatoř 
82-44-M/001 

denní 
Hudba 340 nebyl vyučován 

 
82-44-M/01 

denní 
Hudba 340  

 
82-44-N/001 

denní 
Hudba 340 nebyl vyučován 

 
82-44-P/01 

denní 
Hudba 340  

 

82-45-M/01 

denní 
Zpěv 48  

 

82-45-P/01 

denní 
Zpěv 48  

 
82-47-M/001 

denní 
Hudebně dramatické umění 180 nebyl vyučován 

 
82-47-M/01 

denní 
Hudebně dramatické umění  180  

 
82-47-N/001 

denní 
Hudebně dramatické umění 180 nebyl vyučován 

 
82-47-P/01 

denní 
Hudebně dramatické umění 180  

Vyšší odborná škola 
82-44-N/01 

denní 
Hudba – zaměření Jazz 60 

Platnost do 
31. 8. 2022 

 
82-47-N/02 

denní 
Tvorba textu a scénáře 60 

Platnost do 
31. 8. 2020 

 

 

7. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2017/2018: 

a) nové obory / programy: nebyly ve školním roce 2018/2019 zavedeny.  

b) zrušené obory / programy: nebyly ve školním roce 2018/2019 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 2018/2019:  

 Vybavení učebny IKT (207A) dalšími novými počítači, doplněnými zvukovými kartami 
s licencí na nahrávací SW Cubase a klávesami AKAI, pořízení softwaru Native Instruments 
KOMPLETE 

 Zakoupení služebních mobilních telefonů s datovým tarifem  

 Pořízení dalších licencí software Microsoft Office 

 Vybavení ředitelny novou výpočetní a prezentační technikou 

 Zakoupení nových all-in-one počítačů do kanceláří za účelem upgrade zastaralé 
kancelářské techniky  

 Zakoupení - na základě výběrového řízení - hyperkonvergovaného virtualizačního 
systému, hlavní součásti virtualizovaného serverového prostředí školy 

 Provedení CERMATem upgrade DDT terminálu s vybavením 

 Zakoupení - na základě výběrového řízení - automobilu Volkswagen Transporter T6 Kombi 
TDI  

 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. Knihovna nabízí možnost nahlédnout do archivu absolventských prací. 
K 31. 8. 2019 knihovna má 6735 knihovních jednotek, z toho knih – 3119, audio-video – 
766, ostatních (hudebniny, absolventské práce, periodika) – 2850. Počet uživatelů 
knihovny byl 433, celkový počet výpůjček byl 1022.  
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II. Pracovníci právnické osoby 

1. Pedagogičtí pracovníci 
 

a) počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) 
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Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka 3 3 135 101,5 11 2,9 146 104,4 

Konzervatoř 3 3 125 89,4 9 2,4 134 91,8 

VOŠ 3 3 34 12,1 2 0,5 36 12,6 

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

škola 
počet pedagogických 
pracovníků  

celkem % z celkového 
počtu pedagogických 

pracovníků 

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka 
kvalifikovaných 146 100% 

nekvalifikovaných 0 0% 

c) věková struktura učitelů Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka  

počet celkem 
ve fyzických 

osobách 
k 31.12.2018 

v tom podle věkových kategorií 

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

 
0 8 46 38 31 26 

d) další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 počet zaměření 
počet 

účastníků 
vzdělávací instituce 

doplňkové pedagogické 
studium 

0  0  

školský management 0  0  

rozšiřování aprobace 0  0  
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Semináře a kurzy - studium k prohloubení odborné kvalifikace 

Vzdělávací instituce 
Počet 

pedagogů 
Druh vzdělávání 

Descartes 1 Podoby současné světové literatury 

Descartes 2 Angličtina kreativně: od začátečníků po velmi pokročilé 

Descartes 1 Vývojové tendence současné francouzštiny 

Descartes 1 Nebojte se učit o světových náboženstvích 

Descartes 1 Trénink paměti a efektivní učení 

Národní galerie v Praze 1 Zaostřeno na umění – cyklus přednášek dějin umění pro pokročilé 

Agentura Majestic 2 Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a PAS  

Francouzský institut v Praze 1 Jak vést první hodiny u úplných začátečníků – FJ 

NIDV, Sdružení Učitelů Francouzštiny 1 Francouzština „À la Rentrée“  pro učitele francouzštiny 

UK Praha 1 Letní škola historie - pětidenní seminář 

EPTA ČR 1 Klavírní seminář – soubor přednášek 

NIDV 2 Využití nových metod a forem ve výuce klavírních nástrojů v ZUŠ 

NIDV 1 Konzultační seminář pro management škol - maturity 

NIDV 1 Digitální technologie ve výuce 

SEMINARIA 2 Rizikové chování ve škole 

 
 
 

      e) jazykové vzdělávání a jeho podpora 

počet učitelů cizích jazyků celkem (fyzické osoby) 

z toho 

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

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

rodilý mluvčí 0 

 

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

a) počty osob 

fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 

17 16,4 
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    b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Semináře a kurzy 

 

Vzdělávací instituce 
Počet 

zaměstnanců 
Druh vzdělávání 

PaedDr. Pavelka 3 Školení program Bakaláři 

Mgr. Geřábek 3 Školení program Bakaláři 

Elektrotechnický svaz český 1 Odborná způsobilost dle vyhlášky 50/1978 Sb. 

ANAG 1 Roční zúčtování 2018  

ANAG 1 Začínající personalista 

Autoškola Josef Mára 6 Školení řidičů 

SEMINARIA 1 Sestavujeme rozpočet 

SEMINARIA 1 Archivnictví 

VEMA 1 Seminář MZDY  9/2018 

VEMA 1 Seminář MZDY  12/2018 

VEMA 1 Seminář MZDY  3/2019 

VEMA 2 Konzultace v aplikaci PER 

Gordic 1 Předkontace a novinky 

VEMA 3 Individuální školení - Personalistika 

Mega Distribution 1 Bezdrátová rozhraní i4Wifi 

Mega Distribution 1 Mikro Tik – teoretická část i4Wifi 

Mega Distribution 1 Mikro Tik – praktická část i4Wifi 

 

 

3. Informace o využití posílených mzdových prostředků pracovníků v oblasti školství včetně 
podpory pracovníků v oblasti stravování ve školách zřizovaných hlavním městem Prahou a 
naplnění účelu jejich poskytnutí, dle usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019 (v případě jejich 
využití/částečného využití ve školním roce 2018/2019) 

Škola neobdržela žádné finanční prostředky na posílení platů pracovníků v oblasti školství včetně 
podpory pracovníků v oblasti stravování dle usnesení RHMP č. 950 ze dne 20. 5. 2019. 
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III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 
(za každou školu samostatné řádky) 

1. Počty tříd a počty žáků (údaje ze zahajovacích výkazů) 
 

škola počet tříd 
počet 

žáků/studentů 

Konzervatoř 45 266 

Vyšší odborná škola 6 46 

 
 
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku, včetně uvedení důvodu  
(údaje za každou školu samostatně) 
 

Konzervatoř 

- přerušili vzdělávání:  15 
- nastoupili po přerušení vzdělávání:  11 
- sami ukončili vzdělávání:  17 
- vyloučeni ze školy:  0 
- nepostoupili do vyššího ročníku:  8  z toho nebylo povoleno opakování:  1 
- přestoupili z jiné školy:  7 
- přestoupili na jinou školu:  0 
- jiný důvod změny: 0 

Vyšší odborná škola 

- přerušili vzdělávání:  5 
- nastoupili po přerušení vzdělávání:  0 
- sami ukončili vzdělávání:  4 
- vyloučeni ze školy:  0 
- nepostoupili do vyššího ročníku:  1  z toho nebylo povoleno opakování:  0 
- přestoupili z jiné školy:  0 
- přestoupili na jinou školu:  0 
- jiný důvod změny: 0 

 

 

Počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle druhu zdravotního postižení  

Zdravotní 
postižení 
celkem 

 
Konzervatoř 

 
VOŠ 

 
Žáci 

 
Studenti 

 
4 

 
0 

z toho: 
mentální  
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zrakové 3  

sluchové   

vady řeči   

tělesné   

kombinované vady   

autismus 1  

vývojové 
poruchy učení   

vývojové 
poruchy chování   

2. Průměrný počet žáků na třídu/ročník a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) 

škola 
průměrný počet 
žáků/studentů  
na třídu/ročník  

průměrný počet 
žáků/studentů 

 na učitele 

Konzervatoř 5,9/44,3 2 

Vyšší odborná škola 7,7/15,3 1,3 

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

počet žáků 
celkem 

19 6 19 10 24 12 14 4 14 10 34 11 7 184 

z toho 
nově přijatí 

4 1 6 2 3 3 3 0 3 2 6 1 1 35 

Vyšší odborná škola 

počet 
studentů 
celkem 

2 1 1 2 1 0 2 1 1 0 7 1 2 21 

z toho 
nově přijatí 

0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1 1 8 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

škola Konzervatoř 

z celkového počtu žáků: 

prospělo 143 

prospělo s vyznamenáním 89 

neprospělo    7                                    
(+3 neklasifikovaní) 

opakovalo ročník 3 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  169,62 

z toho neomluvených 1,75 
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5. Výsledky závěrečných a maturitních zkoušek  

škola 
Konzervatoř 

 

ABSOLUTORIA 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 29 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 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 18 není zavedeno 

prospěl 9 není zavedeno 

neprospěl 2 není zavedeno 

* Z celkového počtu 29 žáků, kteří konali zkoušku, 2 žáci nedokončili 
absolutorium – chybí absolventský výkon 

škola 
Vyšší odborná škola 

 

ABSOLUTORIA 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet studentů, kteří konali zkoušku 7    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 

počet studentů, kteří byli 
hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 3 není zavedeno 

prospěl 2 není zavedeno 

neprospěl 1 není zavedeno 

* Z celkového počtu 7 studentů, kteří konali zkoušku, 1 student nedokončil 
absolutorium – chybí absolventský výkon 

 

škola 
Konzervatoř 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 27 není zavedeno 

z toho konali zkoušku opakovaně 6 není zavedeno 

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

1 není zavedeno 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 13 není zavedeno 

prospěl 12 není zavedeno 

neprospěl 2 není zavedeno 
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6. Údaje o žácích nově přijatých ke vzdělávání pro školní rok 2019/2020 

Konzervatoř - údaje o přijímacím řízení do 1. ročníků školního roku 2019/2020 

Kód a název oboru 
Počet 

přihlášených 
Počet přijatých 

Počet nově 

otevřených tříd 

82-44-M,P/01  Hudba 109 55 6 

82-45-M,P/01 Zpěv 47 3 1 

82-47-M,P/01 Hudebně dramatické umění 63 11 1 

Z celkového počtu přijatých uchazečů nenastoupilo ke vzdělávání 8 uchazečů na obor Hudba, 1 uchazeč na obor Zpěv a 1 

uchazeč na obor Hudebně dramatické umění 

 

Vyšší odborná škola – údaje o přijímacím řízení do 1. ročníků školního roku 2019/2020 

Kód a název oboru 
Počet 

přihlášených 
Počet přijatých 

Počet nově 

otevřených tříd 

82-44-N/01  Hudba – zaměření Jazz 36 9 1 

82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře 11 8 1 

Z celkového počtu přijatých uchazečů nenastoupil ke vzdělávání 1 uchazeč na obor Tvorba textu a scénáře 

 
 

7. Školní vzdělávací programy 
Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace 
 

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. 2018 pro školní rok 2018/2019 byla vydána úplná znění ŠVP Hudba, Muzikál a Populární zpěv. 
Do školních vzdělávacích programů byly zapracovány dodatky ve znění k 1. 9. 2015, k 1. 9. 2016,         
k 1. 9. 2017, které se týkaly úpravy dotace hodin, učební osnovy předmětu, zavedení nového 
předmětu do učebních plánů, zapracování obsahu části Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami a žáků nadaných. Změny vycházely z dosavadních zkušeností vyučujících a respektují RVP.  

 
8. Ověřování výsledků vzdělávání 

Ve školním roce 2018/2019 bylo realizováno formou Maturita nanečisto – AJ a ČJL na podzim 2018 a 
na jaře 2019. 

 
9.  Pedagogická asistence 
Žádný z žáků nemá a nepotřebuje asistenta. 
 
10.  Vzdělávání nadaných žáků 

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. 
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11. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků 

Ve vzdělávání v konzervatoři a VOŠ se setkáváme s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

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 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 2018/2019  se žáci vzdělávali ve čtvrtém ročníku 
a úspěšně vykonali maturitní zkoušky. 

Od 1. září 2017 byl přijat do 1. ročníku vzdělávání v konzervatoři žák se zrakovým postižením, 
integrován do běžného školního kolektivu, který se ve školním roce 2018/2019 vzdělával ve 2. 
ročníku. 

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

Země 
Konzervatoř 

počet žáků 

Vyšší odborná škola 
počet studentů 

   Bělorusko 2 0 

   Chorvatsko 1 0 

   Německo 1 0 

   Kazachstán 1 0    

   Mongolsko 1 0 

   Slovinsko 1 0 

   Rusko 5 0 

   Slovensko 11 8 

   Ukrajina 2 1 

   Uzbekistán 1 0 

 

Znalost českého jazyka a vzdělávání cizinců 

V případě cizince se při přijímacím řízení ověřuje, zda je způsobilý se vzdělávat v českém jazyce (§ 20 
odst. 4 školského zákona). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 
vzdělání, se prověřuje formou ústní zkoušky. Uspění v této zkoušce na základě bodového hodnocení 
je podmínkou přijetí ke studiu v Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka společně 
s podmínkami přijetí ke studiu uvedenými v Kritériích hodnocení výsledku talentové zkoušky. 
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13.   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 dva kvalifikovaní a zkušení pedagogové.  

V zaměření muzikál a populární zpěv je zaveden v souladu s RVP druhý cizí jazyk, a to jazyk 
francouzský. Výuku zajišťují dva kvalifikovaní a zkušení pedagogové.  

 

14. 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.    
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IV. 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, výchova ke zdraví, základy 
společenských věd.  

Ve škole jsou 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. 

14. 3. 2019 – Jeden svět na školách, „Anoteho archa“, projekce dokumentárního filmu pro školy 
s besedou s environmentální tematikou, určeno pro 3. M, 5. C, 5. M, 6. C, 6. M, organizace a 
dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 

4. Multikulturní výchova 

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

 26. 9. 2018 – Venkovní výstava ve Valdštejnské zahradě „Československo v proměnách 
Evropy 20. století“, pro třídu 6. M, předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. 
Kateřina Holubová  

 10. 10. 2018 – Výstava „Paměť národa“, audiovizuální projekce sdružení Post Bellum (Pod 
Stalinem, Letná), pro třídu 6. M, předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. 
Kateřina Holubová 

 17. 10. 2018 – Komentovaná prohlídka „Bílkova vila“, pro 5. roč., předmět Dějiny umění, 
organizace a dohled PaedDr. Helena Mrázová 

 říjen 2018 – Muzeum hudby, seminář „Základy muzikoterapie“, seminář spojený s prohlídkou 
muzea, pro 3. roč., předmět Anglický jazyk, organizace a dohled Mgr. David Famfulík 
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 5. 11. 2018 – Komentovaná prohlídka výstavy „František Kupka ve Valdštejnské jízdárně“, pro 

třídu 5. C, 5. M, předmět Dějiny umění, organizace a dohled PaedDr. Helena Mrázová 

 7. 11. 2018 – Exkurze „Slavín, Vyšehrad“, pro třídu 6. M, předmět Kulturní výchova, 
organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 8. 11. 2018 – Divadelní představení „Paní Bovaryová“, Divadlo pod Palmovkou, pro třídu 4. 
M, předmět Dějiny a teorie divadla, organizace a dohled Mgr. Agnieszka Twardoch 

 16. 11. 2018 – Komentovaná prohlídka „Werichova vila“, pro třídu 4. M, 6. Kl, předmět Dějiny 
a teorie divadla, Český jazyk a literatura, organizace a dohled PaedDr. Helena Mrázová, Mgr. 
Agnieszka Twardoch 

 21. 11. 2018 – Divadelní představení „Čarodějky ze Salemu“, Divadlo na Vinohradech, pro 
třídu 3. M, předmět Dějiny a teorie divadla, organizace a dohled Mgr. Agnieszka Twardoch 

 21. 11. 2018 – Komentovaná prohlídka „Anatomické muzeum“, pro třídu 5. C, 5. M, 6. M, 
předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 27. 11. 2018 – Divadelní představení „Don Juan“, Divadlo pod Palmovkou, pro třídu 2. M, 
předmět Dějiny a teorie divadla, organizace a dohled Mgr. Agnieszka Twardoch 

 listopad 2018 – „Filmová studia Barrandov“, exkurze k tématu maturitní otázky Film and 
Cinema, pro 4. roč. konzervatoře, 3. roč. VOŠ, předmět Anglický jazyk, organizace a výklad 
Mgr. David Famfulík, Mgr. Aleš Sedlák 

 listopad 2018 – Francouzský institut, Kino 35 - filmové představení ze středoškolského 
prostředí, pro 2. roč., předmět Francouzský jazyk, organizace a dohled Mgr. et Mgr. Jana 
Vrchovecká 

 4. 12. 2018 – Divadelní představení „Ifigenie v Aulidě“, Divadlo na Vinohradech, pro třídu 1. 
M, předmět Dějiny a teorie divadla, organizace a dohled Mgr. Agnieszka Twardoch 

 12. 12. 2018 – Přednáška „První pomoc“ (Lukáš Vavrda), budova školy, pro třídu 5. C, 5. M, 6. 
M, Výchova ke zdraví, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 16. 1. 2019 – Výstava „Slovanská epopej“, Obecní dům, pro třídu 6. M, předmět Kulturní 
výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 23. 1. 2019 – Výstava „Karel IV. a středověká Praha“, Dům U Zlatého prstenu, pro třídu 6. M, 
předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 7. 2. 2019 – Večerní divadelní představení „Ptákovina“ (M. Kundera), Činoherní klub, pro 
třídu 1. C, 1. M, předmět Český jazyk a literatura, organizace a dohled PaedDr. Helena 
Mrázová 

 14. 3. 2019 – Festival „Týden mozku“, návštěva Akademie věd ČR, pro třídu 5. M, 6. M, 5. C, 
6. C, předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 18. 3. 2019 – „Studentem v EU“, Evropský dům, interaktivní program, pro 4. roč., předmět 
Základy společenských věd, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 20. 3. 2019 – „Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava“, projekt k 100. výročí založení 
společného státu, Historická budova Národního muzea, předmět Kulturní výchova, 
organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 duben 2019 – Dvě návštěvy ZŠ Montessori, beseda s ředitelkou, pro 5. roč., předmět 
Pedagogika, organizace a dohled Mgr. et Mgr. Jana Vrchovecká 
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 29. 5. 2019 – Venkovní výstava na Kampě, „Voda a civilizace“, pro třídu 6. M, předmět 

Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 4. 6. 2019 – Komentovaná prohlídka Židovského města, exkurze, pro 1. roč., předmět Základy 
společenských věd, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 6. 6. 2019 – Komentovaná prohlídka mediatéky a filmové představení v Kině 35, Francouzský 
institut, pro třídu 3. M, předmět Francouzský jazyk, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina 
Holubová 

 

5. Výchova k udržitelnému rozvoji 

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

20. 9. 2018 – Kombinuj a jeď!, účast na projektu v rámci Evropského týdne mobility, pro třídu 5. 
M, 5. C, předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 

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 2018/2019 

 

Datum Název aktivity 

25. 9. 2018 Vystoupení žáků kytarového oddělení KJJ v synagoze v Turnově - pod vedením  
Jaromíry Ježkové 

12. – 16. 10. 2018 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ na jazzovém festivalu v Dortmundu v Německu – 
umělecký koordinátor Milan Svoboda 

18. 10. 2018 Společný Jazzový koncert East WestEuropean Jazz Orchestra a Big Band VOŠ KJJ, 
Velký sál Městské knihovny v Praze – spolupráce mezi East WestEuropean Jazz 
OrchestraTwins 2018 – umělecký vedoucí Uwe Plath a Milan Svoboda 

25. 10. 2018 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ - Young Stage Podium, Jazz Club Reduta, Praha 1 – 
umělecký vedoucí Milan Svoboda 

31. 10. 2018 Středa o páté: JAN ANDR The Track Inspection, Velký sál KJJ – pod vedením Milana 
Svobody 

17. 11. 2018 Vystoupení studentského orchestru v Národním divadle v rámci slavnostního 
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udílení Cen Paměti národa 2018 – přímý přenos České televize – organizace 
společnost Post Bellum. Členy orchestru byli žáci smyčcového a dechového 
oddělení KJJ.  

22. 11. 2018 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ - Young Stage Podium, Jazz Club Reduta, Praha 1 – 
umělecký vedoucí Milan Svoboda 

13. 12. 2018 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ – jazzové vánoční koledy – Praha Metro Florenc - 
umělecký vedoucí Milan Svoboda 

13. 12. 2018 Vánoční vystoupení žáků kytarového oddělení KJJ ve Stacionáři Prahy 7 - pod 
vedením Jaromíry Ježkové 

20. 12. 2018 Adventní koncert dirigentského oddělení KJJ s Pražským smíšeným sborem – 
Modlitebna Českobratrské církve evangelické, Korunní ul., Praha 2 – pod vedením 
Jiřího Petrdlíka 

20. 12. 2018 Koncert Big Bandu VOŠ KJJ v pražské Redutě - jazzové vánoční koledy - pod 
vedením Milana Svobody 

17. 1. 2019 Koncert Big Bandu KJJ, Jazz Club Reduta, Praha 1 – umělecký vedoucí Jan Hála 

29. a 30. 1. 2019 Celoškolní přehlídka souborů KJJ „Open Cases“ ve velkém sále KJJ - pod vedením 
Maria Mesanyho a Jana Linharta 

29. 1. 2019 Pololetní přehlídka všech ansámblů VOŠ KJJ v pražském Jazz Docku - pod vedením 
Milana Svobody 

7. 2. 2019 Orchestrální koncert posluchačů KJJ ze skladeb studentů skladatelského oddělení  – 
PROJEKT ŠKOLY – postaven na úzké spolupráci oddělení skladby, dirigování a  
instrumentálních zaměření školy,  České muzeum hudby, Praha 1 – pod vedením  
Jiřího Petrdlíka 

19. 3. 2019 Prezentační jazzový koncert žáků klavírního oddělení KJJ – Jazz Dock, Praha 5 - pod 
vedením Jaroslava Wagnera 

21. 3. 2019 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ - Young Stage Podium, Jazz Club Reduta, Praha 1 – 
umělecký vedoucí Milan Svoboda 

28. 3. 2019 Koncert Big Bandu KJJ, Jazz Club Reduta, Praha 1 – umělecký vedoucí Jan Hála 

29. 3. 2019 Klavírní recitál – Zdeněk Červinka, žák klavírního oddělení – Koncertní sál GMHS hl. 
m.  Prahy, Praha 3 – pod vedením Iriny Parker 

10. 4. 2019 Korečírek, žáci oddělení populárního zpěvu, Jazz Club Reduta, Praha 1 – pod 
vedením Jaroslava Bárty 

12. 4. 2019 Koncert Big Bandu VOŠ KJJ, Polička Jazz festival - umělecký vedoucí Milan Svoboda 

24. 4. 2019 Nalaďte se v metru - vystoupení žáků a studentů KJJ a VOŠ ve stanicích pražského 
metra: Florenc, Hlavní nádraží, Můstek, Náměstí republiky, Hradčanská - pod 
vedením Jana Linharta  
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25. 4. 2019 Klavírní recitál - Kateřina Pohlová, žákyně klavírního oddělení - Velký sál KJJ pod 
vedením Iriny Parker 

26. 4. 2019 Koncert žáků klavírního oddělení ze třídy Iriny Parker, ZUŠ Karlovy Vary  

17. – 19. 5. 2019 Vystoupení žáků a souborů KJJ v rámci akce Speed festival, Praha – pod vedením 
Jaromíry Ježkové 

20. 5. 2019 Koncert komorního orchestru KJJ - PROJEKT ŠKOLY – postaven na úzké spolupráci 
oddělení skladby, dirigování a instrumentálních zaměření školy - Modlitebna 
Českobratrské církve evangelické, Korunní ul., Praha 2 – pod vedením Jiřího 
Petrdlíka 

27. 5. 2019 Celoškolní přehlídka souborů KJJ „Open Cases“ ve velkém sále KJJ - pod vedením 
Maria Mesanyho a Jana Linharta 

30. 5. 2019 Flétnový koncert žáků KJJ v sále J. Drtiny na Konzervatoři J. Deyla - pod vedením 
Aleny Křiklánové 

7. 6. 2019 Koncert žáků smyčcového oddělení ze třídy Marko Ference, Anny Romanovské 
Fliegerové, Ondřeje Martinovského – Muzeum Bedřicha Smetany, Praha 1 – pod 
vedením Marko Ference 

11. 6. 2019 Vystoupení žáků KJJ v synagoze v Turnově - pod vedením Jaromíry Ježkové 

20. 6. 2019 Vystoupení K bandu – žáci KJJ, Reduta Praha – umělecký vedoucí Jan Kučera 

20. 6. 2019 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ v rámci jazzového festivalu v zahradě ZUŠ Chomutov 
– umělecký vedoucí Milan Svoboda 

22. 6. 2019 Vystoupení žáka Jana Kašpara na festivalové přehlídce hudebníků Běchovická 
harmonika – pod vedením Ladislava Horáka 

25. 6. 2019 Závěrečný ročníkový koncert všech ansámblů VOŠ KJJ v pražském Jazz Docku - pod 
vedením Milana Svobody  

26. 6. 2019 Vystoupení žáků KJJ na pietním aktu na počest dr. Milady Horákové, pořádaném  
Klubem dr. Milady Horákové, na vyšehradském hřbitově – pod vedením Aleše 
Vopelky 
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8. Významné semináře a workshopy Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka 

 

Datum Název 

2. 10. 2018 Workshop Kama Luwian, česko-polská skupina hudebníků (Karol Domanski – 
bicí, Marek Kadziela – kytara, Luboš Soukup – saxofon, Andrzej Świes – 
kontrabas, Vít Křišťan - klavír) 

16. 10. 2018 Seminář Viditelné a neviditelné aspekty klavírní techniky, s přihlédnutím 
k otázkám hry z paměti – Alena Vlasáková (pedagog klavírní hry HAMU 
v Praze, JAMU v Brně) 

19. 11. 2018 Workshop Jamie Baum (USA) - jazzová flétnistka 

22. 11. 2018 Workshop Casey Driessen (USA) - jazzový houslista 

21. 1. 2019 Workshop Pavel Wlosok (USA) – pianista a pedagog Western Carolina 
University 

21. 3. 2019 Workshop Adam Tvrdý Trio - Interakce v power triu, Adam Tvrdý – kytara, Jiří 
Stivín jr. – bicí, Petr Dvorský - kontrabas 

2. 4. 2019 Workshop Sean Nowell (USA) - saxofonista 

 

9. a) Spolupráce žáků s profesionálními divadelními scénami  

 

Název 

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

Fantom opery, Music Hall, Praha, Natálie Grossová, hlavní role - muzikálové odd. 

Čas růží, Hudební divadlo Karlín, Praha, Daniel Žižka – muzikálové odd. 

Kouzelná země, Stavovské divadlo, Praha, Oskar Hes – muzikálové odd. 

Mozart a ti druzí, Stavovské divadlo, Praha, Oskar Hes – muzikálové odd. 

Evita, Jihočeské divadlo, České Budějovice, Nikola Kubešová – muzikálové odd. 

Legenda jménem Holmes, Hudební divadlo Karlín, Praha, Nikola Kubešová – muzikálové odd. 
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9. b) Spolupráce žáků – TV a film  

 

Název 

Haunted, Netlix (USA), Oskar Hes – muzikálové odd. 

Anatomie zrady, ČT, Oskar Hes – muzikálové odd. 

Božena Němcová, ČT, Oskar Hes – muzikálové odd. 

TV seriál Občanka, ČT, Daniel Žižka – muzikálové odd. 

 

10. Spolupráce žáků s významnými instrumentálními tělesy a pěveckými sbory  

 

Název 

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

 

11. Soutěže  

Ocenění žáků 

Název soutěže Obor Ocenění Jméno žáka Termín 
soutěže 

Pardubické dechy 2018 
Interpretační soutěž 

konzervatoří a hud. gymnázií ČR 

trubka 
3. cena  

 
Markéta Kubištová 

říjen 
2018 

XVIII. Medzinárodný festival 
akordeonistov  

EUROMUSETTE & GOLDENTANGO 

Rajecké Teplice, Slovensko 

akordeon 1. cena Jan Kašpar  
9. – 10. 5. 

2019 

Corendon International Big 
Band Competition, 

Holandsko 
Big Band Finalista soutěže 

Big Band VOŠ KJJ - 
Milan Svoboda 

24. – 26. 5. 
2019 

Corendon International Big 
Band Competition, 

Holandsko 
Big Band 

Cena  
pro nejlepšího sólistu 

soutěže 

Lenka Molčányiová, 
saxofon, VOŠ 

24. – 26. 5. 
2019 
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12. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 

 

Datum Název aktivity 

18. 10. 2018 Projekt East West European Jazz Orchestra TWINS 2018  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 

 La Fabrika, Praha 

 Městská knihovna v Praze 

 Dopravní podnik hlavního města Prahy 

 Kytary.cz 

 Konzervatoř Jana Deyla, Praha 

 Městská část Praha 4 

 Městská část Praha 7 

 Město Turnov 

 

 14. Další aktivity, prezentace 

 

VOŠ Tvorba textu a scénáře 

Studenti 1. ročníku 

 Natálie Schejbalová: 

Autorská čtení, koncerty – vlastní písně/ Praha: Artrafika – mladá galerie; Božská lahvice – 

knihkupectví, čítárna; Kavárna Únik  

Slam poetry (celostátní soutěž v ČR, kdy autoři-perfomeři se zaměřují na to, CO sdělují a JAK to 

sdělují)/Cross Club – 3. cena, 2. cena, 1. cena  

 Anna Hokešová: 

Interpretace vlastních písní – kapela Čáry života 
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 Františka Novotná: 

Koncerty s vlastní skupinou Symptomy deprese (zpěv převážně autorských písní)  

Autorská čtení/ Praha: Artrafika – mladá galerie 

 Jan Plachý: 

Autorská čtení/ Nymburk; autorské písně 

      

   Studenti 2. ročníku 

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

 Václav Zuchnický: 

Účinkování v klubech v ČR – autorská tvorba 

 Adéla Vandělíková, Jan Řapek: 

Účast na festivalu Šrámkova Sobotka  

 

Studenti 3. ročníku 

 Marek Blažíček:  

Redaktorská práce pro webové stránky společnosti Active Radio 

             Externí scénárista pro TV Prima COOL 

Publikace v časopisech, např. Host (literární měsíčník), Dobrá adresa (kulturně společenský časopis) 

Redaktorská a publikační činnost ve studentském časopise Ink 

Autorská čtení (např. Noc kostelů, Žižkovská noc) 

 Zuzana Kantorová: 

Účinkování v inscenaci Vegetariánka, předlohou stejnojmenná kniha od jihokorejské autorky 

Han Kang/v nastudování Chemického divadla, Praha 

 

 

Aktivity žáků v konzervatoři 

 Nastudování a provedení části muzikálu Pomáda – maturitní vystoupení žáků 

muzikálového odd.  

 Nastudování a provedení muzikálu Nine – absolventské vystoupení žáků muzikálového 

odd. 

 Koncert žáků KJJ oddělení POK  - 9. 4. 2019 

 Koncert dětí – žáků pod vedením posluchačů klavírního odd. v rámci vyučovací praxe –  

4. 6. 2019 
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Žáci a studenti Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka přijatí ve školním roce 
2018/2019 ke studiu na vysoké škole: 

Jakub Švejnar (KJJ), bicí – Katedra jazzové interpretace hudební fakulty JAMU v Brně 

Ondřej Jelínek (KJJ), bicí – 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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V. Údaje o Domově mládeže 

1.  Domov mládeže (při škole) 

a) Vybavení domova mládeže (údaje ze zahajovacího výkazu) 

 Počet 

Počet ložnic celkem 40 

v tom 

1 až 3 lůžkových 40 

4 až 6 lůžkových - 

7 až 10 lůžkových - 

11 a více lůžkových - 

Společenské místnosti a klubovny 2 

 

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

typ školy počet ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP 

základní (vč. speciálních) - - 

gymnázium 1 1 

SOŠ - - 

konzervatoř 90 90 

SOU, OU a U - - 

speciální a praktické SŠ - - 

VOŠ 4 4 

jiné (specifikujte) - - 

celkem 95 95 

 

c) Naplněnost domovů mládeže 

počet ubytovaných ve šk. roce 2018/2019 kapacita naplněnost v % 

 100 95 

 

d) Žádosti o ubytování v domově mládeže 

- počet žádostí celkem - 108 
- z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno - 7 
- nejčastější důvody nevyhovění žádosti - nedostatečná kapacita DM  
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e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku  

V průběhu školního roku 14 studentů zrušilo ubytování z důvodu přestěhování, ubytování 
v soukromí, přerušení nebo ukončení studia. Na uvolněná místa nastoupilo v průběhu školního roku  
10 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 2018/2019 nebyl domov mládeže v době hlavních školních prázdnin využíván. 

 

    h) kvalifikovanost pedagogických pracovníků DM 

Počet pedagogických pracovníků 
 

Celkem % z celkového počtu pedagogických pracovníků 

Kvalifikovaných 8                                                    100% 

Nekvalifikovaných 0                                                         0% 

 

věková struktura pedagogických pracovníků DM 

počet 
celkem ve 
fyzických 
osobách 

k 31.12.2018 

v tom podle věkových kategorií 

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

 0 0 1 1 2 4 
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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 2018/2019 provedena. 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

V období školního roku 2018/2019 nebyla řešena žádná závažná kontrolní zjištění předaná 
k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů. 

 

 Výsledky veřejnosprávních kontrol vykonaných zřizovatelem 

Ve školním roce 2018/2019 byla zřizovatelem provedena veřejnosprávní kontrola 
hospodaření v příspěvkové organizaci na základě Pověření č. j. MHMP 499712/2019 ze 
dne 14. 3. 2019. Kontrola byla zahájena 25. 4. 2019 a předmětem kontroly bylo 
hospodaření organizace se zaměřením na doplňkovou činnost, faktury, evidenci a 
registr smluv za období leden až březen 2019. Z protokolu o výsledku veřejnosprávní 
kontroly ze dne 15. 5. 2019 vyplývá, že v kontrolovaných oblastech nebyly shledány 
nedostatky a organizace postupovala v souladu s platnou legislativou. 

 

 Výsledky veřejnosprávních kontrol vykonaných jiným subjektem 

1. Dne 1. 4. 2019 byla provedena OZP, odborem Kontroly plateb pojistného, 
kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění za období 1. 1. 2018 
do 31. 12. 2018. Datovou schránkou byly zaslány dokumenty Seznam pojištěnců 
zaměstnavatele a Přehled dlužného pojistného a penále, z nichž v závěru o 
výsledku kontroly vyplynulo, že součet předpisů plateb se rovná součtu úhrad 
pojistného, tudíž nebylo předepsáno dlužné pojistné ani penále. 
 

2. Dne 28. 5. 2019 byla smluvním partnerem MEDICON a.s. provedena kontrola 
plnění povinností stanovených zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických 
zdravotních službách a §37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanovují podmínky pro zařazování prací 
do kategorií, zákona 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontrola v závěrečném hodnocení 
konstatovala, že objekt z hlediska prostorového a konstrukčního uspořádání i 
vnitřního vybavení odpovídá bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na školské a ubytovací 
zařízení. 
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VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018 

  

     

v Kč 

Dotace MŠMT, MHMP celkem     83128873 

Dotace MŠMT - mzdy, OON, ONIV, odvody ÚZ 33… 71372873 

Dotace MHMP - provoz, odpisy ÚZ 91   11756000 

Dotace MHMP - metropolitní program ÚZ 80 0 

Dotace MŠMT - podpora romských žáků ÚZ 33160 0 

      

    

v Kč v Kč 

ROK 2018     hlavní činnost (HČ) doplňková činnost (DČ) 

Náklady celkem     85171639,47 674834,78 

z toho mzdové náklady   55269013 140847 

              odvody     20310356,5 70500,29 

              spotřeba materiálu   741389,28 11635,09 

              energie     2868287,74 256264,05 

              služby     3287537,79 126490,23 

              ostatní náklady   2695055,16 69098,12 

  
   

v Kč v Kč 

Výnosy celkem     85140565,01 847439 

z toho dotace     83128873 0 

            výnosy z činnosti   1989040,41 847439 

            finanční výnosy   22651,6 0 

  
  

  v Kč v Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (HV) 2018 -31074,46 172604,22 

  
    

v Kč 

VYPOŘÁDÁNÍ HV V ROCE 2018   141529,76 

rozdělení do fondů:     
 

  

    fond odměn   100464 

    rezervní fond   41065,76 

  
   

v Kč v Kč 

  
   

Stav k 31. 12. 2017 Stav k 31. 12. 2018 

Fondy FOND INVESTIC (FI)   6779254,05 10078287,05 

  tvorba FI   
 

2816546 4575016 

  čerpání FI   
 

1143329,15 1275983 

  REZERVNÍ (RF) vč. darů 211534,54 218899,18 

  tvorba RF   
 

21300,56 45987,64 

  čerpání RF   59560,94 38623 

  ODMĚN (FO)   810878 984536 

  tvorba FO   64900 181000 

  čerpání FO   91436 7342 
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  FKSP   
 

1611993,15 2154923,51 

  z toho základní příděl 2% 1036351,2 1083331,36 

  čerpání    
 

420135 540401 

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

Doplnění údajů o školské radě KJJ a školské radě VOŠ ve školním roce 2018/2019 

Zástupci zřizovatele ve školské radě KJJ, jmenovaní Radou hlavního města Prahy 

pan Bc. Jiří Stárek – funkční období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 

paní JUDr. Vladislava Veselá – funkční období od 1. 10. 2018, odstoupení z funkce 

pan Bc. Petr Venhoda – funkční období od 15. 3. 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 2018/2019: 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: přijímací řízení konzervatoř – 10, VOŠ – 0 

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 10. 10. 2019 

 

______________________________ 

                   Eduard Klezla 
      ředitel školy 


