
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka  

Praha 4 - Braník, Roškotova 4/1692 

 

 

Výroční zpráva 
Školní rok 2019/2020 

 

 

 

 

 

 



 
2 

Výroční zpráva  
 za školní rok 2019/2020 

I. Základní údaje o škole 

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2020 

 

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 2019/2020 

Jan Linhart – pedagog, předseda ŠR; Kontakt - E-mail: linhart.jan@kjj.cz 

Bc. Petr Venhoda - zástupce MHMP 

Petr Kučera - zástupce MHMP 

MgA. Miroslav Mužík - pedagog 

Adam Albrecht – žák  

Eliška Tunková – žákyně 

 

Členové ŠR VOŠ ve školním roce 2019/2020  

Jakub Zomer – pedagog, předseda ŠR;  Kontakt - E-mail: zomer.jakub@kjj.cz 

Petr Zeman - zástupce MHMP 

RNDr. Daniel Mazur - zástupce MHMP 

Bc. Robin Král - pedagog 

Martin Forst - 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 2018/2019: 

a) nové obory / programy: nebyly ve školním roce 2019/2020 zavedeny.  

b) zrušené obory / programy: nebyly ve školním roce 2019/2020 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 2019/2020:  

 Nákup hudebních nástrojů (vibrafon, basklarinet, akordeon, křídlo a 8 pianin) v rámci 
projektu OP Praha - pól růstu ČR CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001017 

 Zakoupení služebních mobilních telefonů s datovým tarifem  

 Instalace klimatizačních jednotek v učebnách 207A, 403A a 511B 

 Rekonstrukce podlahy v sále 407B - v oblasti jeviště položena část z dřevěného masivu; 
úprava zázemí sálu - instalace vestavěné skříně k uložení rekvizit  

 Zakoupení streamovací karty pro nový formát vysílání v souvislosti s přechodem na DVB-
T2 

 Zakoupení AP s podporou 802.11ac pro další pokrytí wifi v pásmu 5GHz  

 Nahrazení starého PC pro výuku s interaktivní tabulí za nový v učebně 206A 

 Zakoupení tabletu Samsung Galaxy s wifi AP (dálkové ovládání audio techniky) pro práci 
zvukaře 

  Zakoupení nových přehrávačů s kombinovaným síťovým a bateriovým provozem pro 
písemné zkoušky společné části maturity 

 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. 2020 knihovna má 6784 knihovních jednotek, z toho knih – 3127, audio-video – 
766, ostatních (hudebniny, absolventské práce, periodika) – 2891. Počet uživatelů 
knihovny byl 400, celkový počet výpůjček byl 305.  
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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 3 143 103,5 5 1,5 148 105 

Konzervatoř 3 3 131 91,3 4 1,1 135 92,4 

VOŠ 3 3 35 12,2 1 0,4 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 148 100% 

nekvalifikovaných 0 0% 

c)věková struktura pedagogických pracovníků 

počet celkem ve 
fyzických 
osobách  

k 31. 12. 2019 

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 43 42 31 24 

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 Alternativní formy práce s třídou 

Descartes 1 Americká literatura 1945-2000 

Descartes 1 Efektivní komunikace ve škole 

Descartes 1 Hlasová výchova pro pedagogy 

Descartes 1 Hry a kreativita v hodinách FJ 

Descartes 1 Internet ve výuce AJ 

Descartes 1 Křesťanství v proměnách dvou tisíciletí 

Descartes 2 Postavení ženy v historii 

Descartes 1 Projektová výuka v praxi 

Descartes 1 Specifika výuky ČJ žáků - cizinců 

Kritické myšlení, z.s. 1 Formativní hodnocení v práci učitele 

Kritické myšlení, z.s. 1 MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu 

Kritické myšlení, z.s. 1 MBTI 2 – individualizace výchovy, výuky a učení žáků 

Kritické myšlení, z.s. 1 MBTI 3 – komunikační styly, stres a seberozvoj 

FTVS UK Praha 1 Jóga a jógová terapie – celoroční prezenční kurz 

Asociace učitelů občanské výchovy a 
společenských věd, z.s. 

1 Letní škola občankářů 

Vzdělávací agentura Mgr. Jitka 
Blechová 

1 Rozumět dějinám 

Národní pedagogický institut ČR, 
DigiKoalice 

1 Objevení potenciálu umělé inteligence 

Národní pedagogický institut ČR 1 Hodnocení ve výuce – cesta k efektivnímu učení žáků 

Jazyková škola Spěváček 1 TEFL kurz AJ 

EPTA ČR 1 Klavírní seminář – soubor přednášek 

Francouzský institut v Praze 1 Letní škola, setkání pro učitele francouzského jazyka 

Životní vzdělávání, z.s. 1 Využití myšlenkových map v procesu učení - webinář 

Životní vzdělávání, z.s. 1 Metoda Reuvena Feuersteina v praxi - webinář 

Člověk v tísni o.p.s. 1 Praktické tipy pro motivaci žáků se SVP - webinář 

Člověk v tísni o.p.s. 1 Principy nezraňující komunikace - webinář 

Krajské centrum vzdělávání a 
jazyková škola, Plzeň 

1 Komunikace bez poražených ve škole - webinář 

www.vlavici.cz 1 
Jak vést žáky k autonomii v učení a hodnocení – sebehodnocení a 
vrstevnické hodnocení - webinář 

Postbellum 1 Vyprávění příběhů a storytelling Martina Haka - webinář 
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CZVV 1 Školení pro zadavatele – e-learningový kurz 

NIDV 1 Konzultační seminář pro předsedy zkušebních maturitních komisí  

    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 16,5 

    b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Semináře a kurzy 

Vzdělávací instituce 
Počet 

zaměstnanců 
Druh vzdělávání 

PaedDr. Pavelka 3 Školení - program Bakaláři 

PaedDr. Pavelka 4 Školení - program Bakaláři 

Traforevize 1 Školení -  vyhláška 50/1978 Sb. 

ANAG 1 Pracovní doba a dovolená 

ANAG 1 Praktikum v personální a mzdové problematice 

ANAG 1 FKSP 

ANAG 1 Pokladna – její vedení a další souvislosti s pokladní činností  

ANAG 1 Cestovní náhrady 

ANAG 1 Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

ANAG 1 Plnění povinného podílu 

ANAG 1 Návraty maminek/rodičů do zaměstnání 

ANAG 1 Podstatné personální a mzdové povinnosti 

Autoškola  1 Školení řidiče 

SEMINARIA 1 Inventarizace 

SEMINARIA 1 FKSP on line 

SEMINARIA 1 Veřejné zakázky malého rozsahu 

VEMA 2 Seminář MZDY  

VEMA 1 Personalistika 
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Ing. Ivana Netoušková 1 Závěr roku v účetnictví příspěvkové organizace 

Institut postgraduálních studií a 
věd 

1 Školní matrika a její řádné vykazování 

Ing. Magdaléna Stará – 
Vzdělání.com 

2 Zákoník práce – pracovněprávní vztahy a aktuální stav novely 

Unie zaměstnavatelských svazů 1 Odborná konference Školství 2020 

 

 

 

 

III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 
(za každou školu samostatné řádky) 

1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů (údaje ze zahajovacích výkazů) 
 

škola 
počet 

tříd/studijních 
skupin 

počet 
žáků/studentů 

Konzervatoř 47 270 

Vyšší odborná škola 6 49 

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

Konzervatoř 

- přerušili vzdělávání:  22 
- nastoupili po přerušení vzdělávání:  2 
- sami ukončili vzdělávání:  8 
- vyloučeni ze školy:  0 
- nepostoupili do vyššího ročníku:  6  z toho nebylo povoleno opakování:  0 
- přestoupili z jiné školy:  1 
- přestoupili na jinou školu:  0 
- jiný důvod změny: 0 

Vyšší odborná škola 

- přerušili vzdělávání:  2 
- nastoupili po přerušení vzdělávání:  0 
- sami ukončili vzdělávání:  7 
- 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 
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2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) 
 

škola 
průměrný počet 
žáků/studentů  

na třídu/skupinu  

průměrný počet 
žáků/studentů 

 na učitele 

Konzervatoř 5,7 2 

Vyšší odborná škola 8,1 1,4 

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

počet žáků 
celkem 

15 6 18 11 22 13 13 3 12 14 36 11 8 182 

z toho 
nově přijatí 

8 1 5 3 8 2 1 1 4 2 9 5 6 55 

Vyšší odborná škola 

počet 
studentů 
celkem 

2 1 1 2 3 1 1 1 0 0 7 2 1 22 

z toho 
nově přijatí 

1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 10 

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) 

škola Konzervatoř 

z celkového počtu žáků: 

prospělo 117 

prospělo s vyznamenáním 142 

neprospělo                      6                     

opakovalo ročník 6 

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 261 

tj. % z celkového počtu žáků 96,67 

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  31,81 

z toho neomluvených 0,18 

 

 

 



 
11 

5. Výsledky absolutorií a maturitních zkoušek  

škola 
Konzervatoř 

 

ABSOLUTORIA 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 26 není zavedeno 

z toho konali zkoušku opakovaně 3 není zavedeno 

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

7 není zavedeno 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 12 není zavedeno 

prospěl 14 není zavedeno 

neprospěl 0 není zavedeno 

*  

škola 
Vyšší odborná škola 

 

ABSOLUTORIA 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet studentů, kteří konali zkoušku 14 není zavedeno 

z toho konali zkoušku opakovaně 0 není zavedeno 

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

4 není zavedeno 

počet studentů, kteří byli 
hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 3 není zavedeno 

prospěl 4 není zavedeno 

neprospěl 
 

není zavedeno 

* Z celkového počtu 14 studentů, kteří konali zkoušku, 7 studentů nedokončilo 
absolutorium – chybí absolventský výkon 

 

škola 
Konzervatoř 

 

MATURITNÍ ZKOUŠKY 

denní 
vzdělávání 

vzdělávání 
při zaměstnání 

počet žáků, kteří konali zkoušku 38 není zavedeno 

z toho konali zkoušku opakovaně 2 není zavedeno 

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

0 není zavedeno 

počet žáků, kteří byli 
hodnoceni 

prospěl s vyznamenáním 14 není zavedeno 

prospěl 21 není zavedeno 

neprospěl 1 není zavedeno 

nedokončili z důvodu omluvy 2 není zavedeno 
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6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2020/2021 

Konzervatoř 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

82-44-M,P/01 Hudba 

P
ři

jím
ac

í ř
íz

en
í p

ro
 š

ko
ln

í r
o

k 
20

2
0

/2
0

2
1

 

(d
e

n
n

í v
zd

ě
lá

vá
n

í)
 

počet přihlášek celkem  127 

počet kol přijímacího řízení celkem 2 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 55 

z toho v 1. kole 49 

z toho ve 2. kole 6 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 57 

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 2020/2021 není zavedeno 

* z celkového počtu přijatých uchazečů 4 uchazeči nenastoupí 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

82-45-M, P/01 Zpěv 

P
ři

jím
ac

í ř
íz

en
í p

ro
 š

ko
ln

í r
o

k 
20

2
0

/2
0

2
1

 

(d
e

n
n

í v
zd

ě
lá

vá
n

í)
 

počet přihlášek celkem  51 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 3 

z toho v 1. kole 3 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 37 

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 

obor: x  

obor: x  
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počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 není zavedeno 

 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

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

P
ři

jím
ac

í ř
íz

en
í p

ro
 š

ko
ln

í r
o

k 
20

2
0

/2
0

2
1 

(d
e

n
n

í v
zd

ě
lá

vá
n

í)
 

počet přihlášek celkem  88 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 13 

z toho v 1. kole 13 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 63 

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 2020/2021 není zavedeno 

* z celkového počtu přijatých uchazečů 1 uchazeč nenastoupí 

 

Vyšší odborná škola 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

82 Umění a užité umění      82-44-N/01 Hudba - zaměření jazz 

P
ři

jím
ac

í ř
íz

en
í p

ro
 š

ko
ln

í r
o

k 
20

2
0

/2
0

2
1

 

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  27 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 11 

z toho v 1. kole 11 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 12 

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

obor: x  

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2020/2021 není zavedeno 

skupina oborů vzdělání, 
kód, název 

82 Umění a užité umění      82-47-N/02 Tvorba textu a scénáře 

P
ři

jím
ac

í ř
íz

en
í p

ro
 š

ko
ln

í r
o

k 
20

2
0

/2
0

2
1 

(d
en

n
í v

zd
ěl

áv
án

í)
 

počet přihlášek celkem  12 

počet kol přijímacího řízení celkem 1 

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 8 

z toho v 1. kole 8 

z toho ve 2. kole 0 

z toho v dalších kolech 0 

z toho na odvolání 0 

počet nepřijatých celkem 2 

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 2020/2021 není zavedeno 

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

Země 
Konzervatoř 

počet žáků 

Vyšší odborná škola 
počet studentů 

   Bělorusko 1 0 

   Chorvatsko 2 0 

   Německo 0 0 

   Kazachstán 2 0    

   Mongolsko 1 0 

   Slovinsko 1 0 

   Rusko 5 1 

   Slovensko 11 9 

   Ukrajina 2 1 

   Uzbekistán 1 0 
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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. 
 

8. 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 2019/2020  se žáci vzdělávali v pátém ročníku a 
úspěšně tento ročník absolvovali. 

 

9. 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. 

 

10. Ověřování výsledků vzdělávání 

Ve školním roce 2019/2020 bylo realizováno formou Maturita nanečisto – AJ a ČJL na podzim 2019. 

 

11. 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. 2019 pro školní rok 2019/2020 bylo vydáno úplné znění ŠVP Hudba. Do školního vzdělávacího 
programu byla zapracována změna týkající se úpravy dotace hodin, jež vycházela z dosavadních 
zkušeností vyučujících a respektovala RVP.  

ŠVP Muzikál a Populární zpěv zůstaly v nezměněném úplném znění s platností k 1. 9. 2018.  

 

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 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.  
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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. MŠMT udělilo akreditaci s platností od 1. září 2020 do 31. srpna 2026 na základě 
ředitelem školy předložené žádosti o akreditaci změny a prodloužení platnosti akreditace 
vzdělávacího programu Tvorba textu a scénáře vypracovaného dle kritérií MŠMT.   

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. 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 2 0 

SOŠ - - 

konzervatoř 83 83 

SOU, OU a U - - 

speciální a praktické SŠ - - 

VOŠ 6 6 

jiné (specifikujte) - - 

celkem 91 89 

 

c) Naplněnost domovů mládeže 

počet ubytovaných ve šk. roce 2019/2020 kapacita naplněnost v % 

 100 91 

 

d) Žádosti o ubytování v domově mládeže 

- počet žádostí celkem - 123 
- z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno - 17 
- nejčastější důvody nevyhovění žádosti - nedostatečná kapacita DM, nesplnění podmínek pro 
přijetí 

 



 
18 

e) Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku  

V průběhu školního roku 10 studentů zrušilo ubytování z důvodu přestěhování, ubytování 
v soukromí, přerušení nebo ukončení studia. Na uvolněná místa nastoupilo v průběhu školního roku  
7 nových studentů. 

 

f) Další údaje o ubytovaných 

     Ubytovaní v DM KJJ jsou žáci a studenti Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka, 4 žáci Pražské 
konzervatoře a 2 žáci gymnázia. 

 

g) Využití Domova mládeže v době školních prázdnin 

Ve školním roce 2019/2020 nebyl domov mládeže v době hlavních školních prázdnin využíván 
z důvodu rekonstrukce. 

 

    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 31.12.2019 

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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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 rizikového chování 

Prevence rizikového chování 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. 

24. 9. 2019 – Voda a civilizace, výstava fotografií, unikátní expozice u Kramářovy vily, pro třídu 6. 
C, 6. M, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

4. Aktivity zaměřené na prohloubení kulturního, historického a občanského rozhledu  

Realizuje se v rámci výuky všech všeobecně vzdělávacích předmětů – průřezová témata Občan 
v demokratické společnosti, Člověk a svět práce, Informační a komunikační technologie. 

 3. 9. 2019 – Výstava „Helmut Newton in Dialogue. Móda a fikce.“, Museum Kampa, pro třídu 
5. C, 5. M, 6. C, 6. M, předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina 
Holubová  

 10. 9. 2019 – Výstava „EPOS 257: Dýmová hora“, umělecký projekt přibližující fungování 
bezdomoveckých komunit, Muzeum hlavního města Prahy, pro třídu 5. C, 5. M, 6. C, 6. M, 
předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 17. 9. a 24. 9. 2019 – Výstava „1989 - Pád železné opony“, vybrané fotografie o zlomovém 
roku 1989 ve střední Evropě, Královský letohrádek, pro 4., 5. a 6. roč., předmět Základy 
společenských věd, Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 19. 9. – 4. 10. 2019 – Výstava „Waldorf 100“, 100 let waldorfských škol - 100 let moderního 
vzdělávání, Galerie D a park Portheimka, pro 5. ročník, individuální návštěva s požadovaným 
výstupem, pro 5. roč., předmět Pedagogika, organizace Mgr. et Mgr. Jana Vrchovecká 

 19. 9. 2019 – Komentovaná prohlídka výstavy „Francouzský impresionismus“, Palác Kinských, 
pro 3. a 6. roč., předmět Český jazyk a literatura, Dějiny umění, organizace a dohled PaedDr. 
Helena Mrázová 

 15. 10. 2019 – Exkurze „iQport“ zážitkový science park, loď na Rašínově nábřeží, pro třídu     
6. C, 6. M, předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 
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 22. 10. 2019 – Exkurze „Slavín, Vyšehrad“, pro třídu 6. C, 6. M, předmět Kulturní výchova, 
organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 31. 10. 2019 – Výstava „Český a římský král Václav IV.“, Pražský hrad, pro 2. roč., předmět 
Dějepis, organizace a dohled Mgr. Aleš Sedlák a Mgr. David Famfulík 

 6. 11. 2019 – Ukrajinský multiprojekt „Genesis. Vnitřní transformace skrze umění.“Galerie 
Tančící dům, pro třídu 6. C a 6. M, předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. 
Kateřina Holubová  

 12. 11. 2019 – Výstava „Komunikace 89 aneb státní převrat bez internetu“, Památník Ticha, 
Letenská pláň, pro třídu 6. C a 6. M, předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. 
Kateřina Holubová 

 19. 11. 2019 – Výstavní projekt „Petr Sís: O létáních a jiných snech“, Centrum současného 
umění DOX, pro třídu 6. C a 6. M, předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. Ing. 
Kateřina Holubová 

 1. 12. 2019 – Výstava „Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy“, Muzeum v domě U 
Zlatého prstenu, pro třídu 6. C, 6. M,  předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. 
Ing. Kateřina Holubová 

 8. 12. 2019 – Exkurze „Betlémská kaple“, pro třídu 6. C, 6. M,  předmět Kulturní výchova, 
organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 17. 12. 2019 – Divadelní představení „Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a 3/4“, Divadlo 
v Dlouhé, pro třídu 2. M, předmět Český jazyk a literatura, organizace a dohled PaedDr. 
Helena Mrázová 

 19. 12. 2019 – „Exkurze po historickém jádru Prahy v angličtině“, pro 4. ročník, předmět 
Anglický jazyk, organizace a dohled Mgr. Aleš Sedlák a Mgr. David Famfulík 

 15. 1. 2020 – „Návštěva ZŠ Montessori“, beseda s ředitelkou školy, pro 5. roč., předmět 
Pedagogika, organizace a dohled Mgr. et Mgr. Jana Vrchovecká 

 28. 1. 2020 – Výstava „Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200 – 1550“, Klášter 
sv. Anežky České, pro třídu 6. C, 6. M, předmět Kulturní výchova, organizace a dohled Mgr. 
Ing. Kateřina Holubová 

 4. 2. 2020 – Výstavy „Michaël Borremans The Duck“, „David Claerbout – videoprojekce 
Olympia“, Galerie Rudolfinum, pro třídu 6. C, 6. M, předmět Kulturní výchova, organizace a 
dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 3. 3. 2020 – Expozice „Český kubismus“, v Domě U Černé Matky Boží v Praze, pro třídu 6. C a 
6. M, předmět Kulturní výchova a Dějiny umění, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina 
Holubová a Mgr. Jitka Zámečníková 

 10. 3. 2020 – Festival dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“, projekce filmu 
s besedou „Mai Kho and The Dissidents“, pro 4. ročník, předmět Základy společenských věd, 
organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová 

 10. 3. 2020 – Festival dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“, projekce filmu 
s besedou „Čínský umělec v exilu“, pro 2. a 4. ročník, předmět Základy společenských věd a 
Český jazyk a literatura, organizace a dohled Mgr. Ing. Kateřina Holubová a PaedDr. Helena 
Mrázová 
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5. Výchova k udržitelnému rozvoji 

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

21. 1. 2020 – Expozice „Voda v krajině“ a „Laboratoř ticha“, Národní zemědělské muzeum, pro 
třídu 6. M a 6. C, předmět Výchova ke zdraví, 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 2019/2020 

Datum Název aktivity 

24. 9. 2019 Vystoupení žáků KJJ v synagoze v Turnově - pod vedením Jaromíry Ježkové 

10. – 14. 10. 2019 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ na jazzovém festivalu v Dortmundu v Německu – 
umělecký koordinátor Milan Svoboda 

14. 10. 2019 Vystoupení žáků dirigentského oddělení s Pražským smíšeným sborem v rámci 
mezinárodního koncertního cyklu "Máme hosty" v kostele sv. Martina ve zdi,   
Praha 1 – pod vedením Jiřího Petrdlíka 

16. 10. 2019 Společný Jazzový koncert East WestEuropean Jazz Orchestra a Big Band VOŠ KJJ, 
Velký sál Městské knihovny v Praze – spolupráce mezi East WestEuropean Jazz 
OrchestraTwins 2019 – umělecký vedoucí Uwe Plath a Milan Svoboda 

23. 10. 2019 Středa o páté: Daniel Newberry (saxofon) a Alex Goodyear (bicí), Velký sál KJJ – pod 
vedením Milana Svobody 

24. 10. 2019 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ - Young Stage Podium, Jazz Club Reduta, Praha 1 – 
umělecký vedoucí Milan Svoboda 

6. 11. 2019 Prezentační koncert žáků klavírního oddělení KJJ ve spolupráci ZUŠ Dobřichovice -  
pod vedením Jaroslava Wagnera 

17. 11. 2019 Vystoupení studentského orchestru v Národním divadle v rámci slavnostního 
udílení Cen Paměti národa 2019 – přímý přenos České televize, slovenské televize 
RTVS a Českého rozhlasu Plus – organizace společnost Post Bellum. Členy orchestru 
byli žáci smyčcového a dechového oddělení KJJ. 

17. 11. 2019 Vystoupení žáků KJJ na slavnostním ukončení sezóny 2019 v Muzeu MHD, vozovna 
Střešovice, Praha – pod vedením Jana Linharta 

19. 11. 2019 Flétnový koncert žáků KJJ v sále J. Drtiny na Konzervatoři J. Deyla - pod vedením 
Aleny Křiklánové 
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25. 11. 2019 Vystoupení žáků dirigentského oddělení s Pražským smíšeným sborem v rámci 
koncertního cyklu "Máme hosty" v kostele sv. Martina ve zdi, Praha 1 – pod 
vedením Jiřího Petrdlíka 

28. 11. 2019 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ - Young Stage Podium, Jazz Club Reduta, Praha 1 – 
umělecký vedoucí Milan Svoboda 

11. 12. 2019 Nalaďte se v metru – vystoupení souborů KJJ v různých stanicích pražského metra 
ve spolupráci s DPP, Praha (Muzeum A/C, Florenc) – pod vedením Jana Linharta 

Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ – jazzové vánoční koledy – umělecký vedoucí Milan 
Svoboda 

12. 12. 2019 Vánoční vystoupení žáků KJJ ve Stacionáři Prahy 7 - pod vedením Jaromíry Ježkové 

16. 12. 2019 Vystoupení žáků dirigentského oddělení s Pražským smíšeným sborem v rámci 
koncertního cyklu "Máme hosty" v kapli Sacre Coeur, Praha  5 - pod vedením Jiřího 
Petrdlíka 

17. 12. 2019 Vánoční vystoupení žáků KJJ pro pacienty v zařízení Medicon, Praha 4 - pod 
vedením Jaromíry Ježkové 

17. 12. 2019 Koncert žáků trombónové třídy, Velký sál KJJ – pod vedením Přemysla Tomšíčka 

19. 12. 2019 Koncert Big Bandu VOŠ KJJ v pražské Redutě - jazzové vánoční koledy - pod 
vedením Milana Svobody  

7. 1. 2020 Koncert Big Bandu VOŠ KJJ, Jazz Club U Staré paní, Praha 1 – pod vedením Milana 
Svobody 

16. 1. 2020 Flétnový koncert žáků KJJ v sále J. Drtiny na Konzervatoři J. Deyla - pod vedením 
Aleny Křiklánové 

28. a 29. 1. 2020 Celoškolní přehlídka souborů KJJ „Open Cases“ ve velkém sále KJJ - pod vedením 
Maria Mesanyho a Jana Linharta  

29. 1. 2020 Pololetní přehlídka všech ansámblů VOŠ KJJ v pražském Jazz Docku - pod vedením 
Milana Svobody 

3. 2. 2020 Orchestrální koncert posluchačů KJJ – PROJEKT ŠKOLY „Večer s písněmi Franka 
Sinatry“ – postaven na úzké spolupráci oddělení skladby, dirigování a 
instrumentálních zaměření, muzikál a oddělení populárního zpěvu, České muzeum 
hudby, Praha 1 – pod uměleckým vedením Jiřího Petrdlíka, Michala Macourka a 
Tomáše Berouna 

4. 2. 2020 Koncert Big Bandu VOŠ KJJ, Jazz Club U Staré paní, Praha 1 – pod vedením Milana 
Svobody 

13. 2. 2020 Flétnový koncert žáků KJJ v sále Pálffyho palác, Praha 1 - pod vedením Maria 
Mesanyho 

26. 2. 2020 Koncert ze skladeb žáků skladatelského oddělení KJJ – Velký sál KJJ, pod vedením 
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Michala Macourka 

27. 2. 2020 Vystoupení Big Bandu VOŠ KJJ - Young Stage Podium, Jazz Club Reduta, Praha 1 – 
umělecký vedoucí Milan Svoboda 

 

8. Významné semináře a workshopy Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka 
 

Datum Název 

26. 9. 2019 Workshop Uday Ramdas Deshpande (Indie) – „Úvod do klasické indické 
hudby“  

1. 10. 2019 Seminář „Ztracený svět českého jazzu“ – pod vedením Jakuba Doležala 

9. 10. 2019 Workshop Tal Gamlieli (Dánsko) – jazzový kontrabasista – „Hra v rytmické 
sekci“ 

18. 10. 2019 Workshop Lionel Loueke (Benin, Afrika) - jazzový kytarista   

26. 11. 2019 Seminář „Stylová interpretace a specifika hudební řeči jednotlivých autorů 
období romantismu“ – Jana Vondráčková (pedagog klavírní hry, Fakulta umění 
Ostravské univerzity) 

11. 2. 2020 Seminář „Varhany, Strahovský klášter“/ Vladimír Roubal – varhaník, ředitel 
Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově   

 

9. Spolupráce žáků s profesionálními divadelními scénami  
 

Název 

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

Čarodějka, Goja Music Hall, Praha, Natálie Grossová, hlavní role – muzikálové odd. 

Lady Macbeth z Újezdu, Švandovo divadlo, Praha, Oskar Hes – muzikálové odd. 

Agent tzv. společenský, Švandovo divadlo, Praha, Oskar Hes – muzikálové odd. 

Krysař, Divadlo Kalich, Praha, Naděžda Melková – muzikálové odd. 

Czech Cabaret Show, Praha, žákyně 5. ročníku – muzikálové odd. 
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10. Spolupráce žáků s významnými instrumentálními tělesy a pěveckými sbory  
 

Název 

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

Orchestr Ježkovy stopy  - Martin Šťastný, trombón – oddělení dechových a bicích nástrojů 

Pražský filmový orchestr – Bernard Beinhauer, kytara rock – kytarové oddělení 

Komorní orchestr Camerata Janáček/koncert Festival Souznění – Tereza Kachlová, housle – oddělení 
smyčcových nástrojů 

Tour Alice Cooper/Německo, Švýcarsko – Adam Olšák, bicí - oddělení dechových a bicích nástrojů 

Vojtěch Dyk a B-Side Band/koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava – host Eliška Urbanová, saxofon - 
oddělení dechových a bicích nástrojů 

Filharmonie Hradec Králové - Eliška Urbanová, saxofon - oddělení dechových a bicích nástrojů 

 

11. Soutěže  

Ocenění žáků 

Název soutěže Obor Ocenění Jméno žáka Termín 
soutěže 

Pardubické dechy 2019 
Interpretační soutěž 

konzervatoří a hud. gymnázií ČR 

flétna 
2. cena  

 
Veronika Vaníčková 

říjen 
2019 

Pardubické dechy 2019 
Interpretační soutěž 

konzervatoří a hud. gymnázií ČR 
saxofon Čestné uznání Eliška Urbanová  

říjen 
2019 

 

12. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů 
 

Datum Název aktivity 

16. 10. 2019 Projekt East West European Jazz Orchestra TWINS 2019  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 
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13. Spolupráce právnické osoby s partnery 

 Jazz Club Reduta, Praha 

 Jazz Dock, Praha 

 Jazz Club U Staré paní, Praha 

 Městská knihovna v Praze 

 Dopravní podnik hlavního města Prahy 

 Kytary.cz 

 Konzervatoř Jana Deyla, Praha 

 Městská část Praha 4 

 Městská část Praha 7 

 

 14. Další aktivity, prezentace 

 

VOŠ Tvorba textu a scénáře 

Studenti 2. ročníku 

 Natálie Schejbalová: 

Femislam (Mistrovství žen ve slam-poetry, kdy autoři-perfomeři se zaměřují na to, CO sdělují a 

JAK to sdělují)) – 2. cena, březen 2020 

Vystoupení na multižánrovém festivalu Podtvrzí – město Krásno, srpen 2020 

 

 Jan Plachý: 

Cena Evalda Schorma – DILIA, 3. místo za původní hru Obraz  

Příspěvky do časopisu Postilion 

Koncerty s kapelou: 

Festival BEZMEZ(d), Velké Meziříčí 

Festival na břehu Pod mostem, Lysá nad Labem 

Jamm Club, Praha 6 

      

Studenti 3. ročníku 

 Jakub Roman:  

Koncerty s vlastní autorskou kapelou 
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Žáci a studenti Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka přijatí ve školním roce        
2019/2020 ke studiu na vysoké škole: 

Naděžda Melková (KJJ), muzikál – Katedra alternativního a loutkového divadla divadelní fakulty, AMU v Praze 

Žák 2. ročníku (KJJ), dirigování - Katedra dirigování hudební fakulty, AMU v Praze 

Pavel Zeman (KJJ), kontrabas - Katedra jazzové hudby hudební fakulty, AMU v Praze 

Klára Pudláková (VOŠ Hudba-zaměření Jazz), kontrabas-jazz – Katedra jazzové hudby hudební fakulty, AMU v Praze 

Jakub Gatěk (VOŠ Hudba-zaměření Jazz), trubka-jazz – Katedra jazzové interpretace hudební fakulty, JAMU v Brně 

 Mikuláš Pokorný (VOŠ Hudba-zaměření Jazz), klavír-jazz – Katedra jazzové interpretace hudební fakulty, JAMU v Brně 

 Studentka 1. ročníku (VOŠ Tvorba textu a scénáře) – Obor divadelní dramaturgie divadelní 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 z důvodu rekonstrukce 
budovy A 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 2019/2020 provedena. 

2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol 

V období školního roku 2019/2020 nebyla řešena žádná závažná kontrolní zjištění předaná 
k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů. 

 

 Výsledky veřejnosprávních kontrol vykonaných zřizovatelem - 0 

 

 Výsledky veřejnosprávních kontrol vykonaných jiným subjektem 

Dne 21. 1. 2020 byla Pražskou správou sociální zabezpečení (dále jen PSSZ) provedena 
plánovaná Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a 
při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 
Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 písm. B) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ve znění 
pozdějších předpisů, byla kontrola zahájena dne 9. 11. 2019 prvním kontrolním úkonem, 
kterým bylo doručení oznámení o zahájení kontroly ze dne 29. 11. 2019, č.j. 
42013/978655/19/03/401/Fia. 

Kontrolované období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2019.  

Při kontrole byly předloženy: mzdové listy, rekapitulace mezd, nákladové účty mezd, 
doklady o zaúčtování a výplatě náhrad mezd za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti, 
evidenční listy důchodového pojištění. 

Kontrolní zjištění: 

Plnění povinností v nemocenském pojištění – nedostatky nebyly zjištěny. 

Plnění povinností v oblasti pojistného – nedostatky nebyly zjištěny. 

Plnění povinností v důchodovém pojištění – nedostatky nebyly zjištěny. 

 

VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2019 

 

Dotace MŠMT, MHMP celkem     93886527,43 

Dotace MŠMT - mzdy, OON, ONIV, odvody ÚZ 33… 80325927 

Dotace MHMP - provoz, odpisy ÚZ 91   13560600,43 

Dotace MHMP - metropolitní program ÚZ 80 0 

Dotace MŠMT - podpora romských žáků ÚZ 33160 0 

Dotace OPPPR 985037,95 

      

    

v Kč v Kč 
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ROK 2019     hlavní činnost (HČ) doplňková činnost (DČ) 

Náklady celkem     96165704,67 668009,75 

z toho mzdové náklady + OON   63181136 119684 

              odvody     21043799,68  39712,47 

              spotřeba materiálu   684941,86 10184,14 

              energie     3025050,15 271967,85 

              služby     2710021,87 110697,85 

              ostatní náklady    5520755,11 115763,44 

  
   

v Kč v Kč 

Výnosy celkem     96149707,65 802089 

z toho dotace     93886527,43 0 

            výnosy z činnosti   1889119,43 802089 

            finanční výnosy   25339,27 0 

  
  

  v Kč v Kč 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (HV) 2019 -15997,02 134079,25 

  
    

v Kč 

VYPOŘÁDÁNÍ HV V ROCE 2019   118082,20 

rozdělení do fondů:     
 

  

    fond odměn   94400 

    rezervní fond   23682,23 

  
   

v Kč v Kč 

  
   

Stav k 31. 12. 2018 Stav k 31. 12. 2019 

Fondy FOND INVESTIC (FI)   10078287,05 8183892,15 

  tvorba FI   
 

4575016 3018505 

  čerpání FI   
 

1275983 4912899,90 

  REZERVNÍ (RF) vč. darů 218899,18 222364,94 

  tvorba RF   
 

45987,64 41065,76 

  čerpání RF   38623 37600 

  ODMĚN (FO)   984536 1003759 

  tvorba FO   181000 100464 

  čerpání FO   7342 81241 

  FKSP   
 

2154923,51 2644685,61 

  z toho základní příděl 2% 1083331,36 1245427,60 

  čerpání    
 

540401 755665,50 

  
(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 2019/2020 

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

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

pan Petr Kučera – funkční období od 1. 12. 2019 (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 

pan Petr Zeman - funkční období od 1. 12. 2019 (Mgr. Jiřina Slavíková – funkční období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019) 

pan RNDr. Daniel Mazur - funkční období od 1. 12. 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 2019/2020: 

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

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: přijímací řízení konzervatoř – 13, VOŠ – 1 

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 
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IX. Stručný popis problematiky související s rozšířením nemoci COVID-19 na 
území České republiky – a z toho vyplývajících změn v organizaci vzdělávání 
z důvodu uzavření škol. 

Nařízením vlády byla prezenční výuka od 11. 3. 2020 zrušena. Pedagogové školy se velmi rychle, 
zodpovědně a úspěšně vyrovnali s formou distanční výuky. Žáci a studenti spolupracovali bez 
problému, pouze ve výjimečných případech z důvodu nemoci nebo nedostatečného technického 
připojení někteří žáci a studenti nemohli s učitelem krátkodobě spolupracovat. 

V období od 10. 3. do konce školního roku byla zrušena řada plánovaných koncertů a dalších 
významných prezentačních akcí školy, absolventských koncertů a veřejných maturitních vystoupení. 

Vedení školy muselo rychle reagovat a zpracovávat nové právní předpisy, zákony  a manuály vydané 
MŠMT vydané během jarního období a v souladu s nimi řešit ukončování školního roku a organizaci 
přijímacího řízení a absolutorií jak v konzervatoři tak VOŠ, organizaci maturitních zkoušek. 

Právní předpisy, zákony  a manuály vydané MŠMT v jarním období 2020: 

1) soubory hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy 

2) právní předpisy ke školskému zákonu: 

a) Vyhláška č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 
2019/2020 

b) Vyhláška č. 232/2020 S., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním 
roce 2019/2020 

c) Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti 
s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 

3) zákony: 

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich 
ukončování ve školním roce 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 15. 10. 2020 

 

______________________________ 

                   Eduard Klezla 
      ředitel školy 


