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1. Základní údaje o škole  
  
 
 
 
Název:   Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace  
Sídlo:     Maltézské nám. 14, 118 44 Praha 1 – Malá Strana  
  
Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Sídlo:        Karmelitská 7, Praha 1 – Malá Strana  
 
Právní forma: příspěvková organizace  
IČ: 61 387 339  
DIČ: CZ 61387339 
Identifikátor: 600 020 738  
 
ID datové schránky: zv7ac7i 
  
ředitelka: MgA. Naděžda Ostřanská  
e-mail: nadezda.ostranska@kjd.cz  
tel.: 255 719 571  
  
statutární zástupce ředitelky: Mgr. Stanislava Lustyková  
e-mail: stanislava.lustykova@kjd.cz  
tel.: 255 719 573  
  
zástupce ředitelky: MgA. Jiří Churáček 
e-mail: jiri.churacek@kjd.cz  
tel: 255 719 572  
  
Webové stránky školy - www.kjd.cz  
  
Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová  
kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).  
  
Konzervatoř –  cílová kapacita 90 žáků, stav vzdělávaných žáků k 30. 6. 2019 – 73 
Střední škola – cílová kapacita 30 žáků, stav vzdělávaných žáků k 30. 6. 2019 – 19    
  
Školská zařízení:  
1. Domov mládeže, Lázeňská 3, 118 44 Praha 1 – Malá Strana   
2. Domov mládeže, Za Poříčskou branou 15/281, 186 00 Praha 8 – Karlín  
Celková kapacita 65 lůžek 
 
 
2. Školní jídelna, kapacita 150 jídel  
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Stručná charakteristika vybavení školy  
 
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla (dále jen „škola“) je situována v komplexu tří budov 
v památkově chráněném území Prahy 1 – Malé Strany a odloučeném pracovišti v památkové 
zóně Prahy 8. Organizace vykonává činnost školy, školní jídelny a domova mládeže.  

 
V průběhu školního roku a zejména v době hlavních prázdnin došlo k řadě opravných prací a 
úpravám výukových prostor zejména pro obory střední školy ladění a klavírnictví. Z centrální 
sborovny vznikla odborná učebna pro ladiče, dílenské prostory byly reorganizací interiéru účelně 
rozšířeny pro obě zaměření a vznikl estetický průchod mezi jednotlivými učebnami. Kabinet 
v 1. patře hlavní budovy byl vybaven pro potřeby vyučujících všeobecných a odborných předmětů. 
Dvě učebny, využívané převážně pro výuku hudebně teoretických předmětů, byly vybaveny 
velkoplošnou obrazovkou nebo víceúčelovou tabulí na posuvných pilonech. Do komorního sálu byl 
pořízen nový hudební nástroj – klavír Fazioli F 183, jehož zakázkové výrobě předcházela řada 
jednání s dodavatelem v italském Sacile a schválení investičního záměru zřizovatelem. Pořízení 
tohoto nástroje vycházelo z dlouhodobé strategie materiálně technického vybavení školy a záměru 
rozšíření nástrojového spektra o špičkové nástroje světové úrovně. 
Reprezentativní salónek prošel restaurátorskou opravou prasklin vzácných nástěnných reliéfů. 
Proběhla renovace osvětlení ve vestibulu školy, vyřešen letitý neidentifikovatelný problém 
s kanalizačním ventilem a výměna zastaralého rozvodu vody na nádvoří školy. Rovněž tento 
prostor byl vybaven lavičkami pro relaxaci a pořádání společenských a kulturních akcí školy. 
V oblasti IT došlo k výměně řídícího firewalu serveru, zvukovému zprovoznění elektronické 
nástěnky s hlasovým výstupem a byl instalován školní bezpečnostní vstupní systém. V domově 
mládeže začala postupná obměna podlahových krytin. 
Pro potřebu provozu a přepravu žáků a hudebních nástrojů bylo zakoupeno vícemístné vozidlo zn.  
Mercedes-Benz Vito. 
Z důvodu dlouhodobě nevyhovujícího stavu elektrických rozvodů v hlavní budově školy byly 
vypracovány studie a investiční záměr k plánované „Rekonstrukci elektroinstalace včetně staveb-
ních úprav“ uvedeného objektu. 
 
Školská rada  
 
V závěru volebního období většiny členů školské rady byly vyhlášeny volby. Ve dnech 22. – 24. 
října 2018 proběhly volby zástupců pedagogických pracovníků, 22. listopadu 2018 volby zástupce 
zletilých žáků a 27. 11. 2018 zákonného zástupce nezletilých žáků. 
Školská rada na svém prvním zasedání dne 4. 12. 2018 zvolila svého předsedu a 29. 5. 2019 
přijala jednací řád. 
Školská rada pracovala ve složení: 
Jan Triebenekl – pedagog školy a předseda 
PaedDr. Marie Wiesnerová – pedagog školy 
Irena Stiborová – členka rady zákonných zástupců nezletilých žáků 
Linda Drexlerová – členka rady za zletilé žáky 
Mgr. Marta Stará – členka rady jmenovaná zřizovatelem (jmenována k 1. 9. 2017) 
Mgr. Ivana Blažková – členka rady za zřizovatele (jmenována k 26. 1. 2018). 
 
Druhým rokem po vzniku Studentské rady se zástupci jednotlivých tříd, tentokrát již samostatně 
bez koordinátora, aktivně podíleli na aktivitách a životě školy.    
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2. Přehled oborů vzdělání 
 
 

Kód oboru Obor Délka vzdělávání Forma ukončení 

82-44- M,P/01 Hudba 4, 6 roků absolutorium 

82-45-M,P/01 
 

Zpěv 
 

4, 6 roků absolutorium 

82-44-M/02 
Ladění klavírů 

a příbuzných nástrojů 
4 roky maturitní zkouška 

82-44-J/01 
Ladění klavírů a kulturní 

činnost 
2 roky závěrečná zkouška 

 
 

 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy  
 
V roce 2018 byl zřizovatelem upraven limit zaměstnanců. K 19. 1. 2018 schválen počet 
zaměstnanců ve výši 76,00, k 13. 6. 2018 snížen na 69,27. Organizace podala dne 26. 2. 2019 
žádost o navýšení limitu s ohledem na potřebný nárůst zaměstnanců pro zabezpečení provozu 
včetně elokovaného pracoviště. 
    

Zaměstnanci 
Stav k 31. 8. 2019 

Škola 
Domov 

mládeže 
Školní 
jídelna 

CELKEM 

Fyzické osoby 88 11 7 106 

Přepočtení na plně 
zaměstnané 

55,16 10,25 7 72,41 

 
 

Zaměstnanci Škola 
Domov 

mládeže 
Školní jídelna 

 
Celkem 

 počet 
přepo

čet 
počet 

přepo
čet 

počet 
přepo

čet 
 

Učitelé 67 37,83 - - - - 67 

Asistent 
pedagoga 

2 0,85 - - - - 2 

 
ŠPP  

  
2 0,73 - - - - 2 

Vychovatelé - - 7 6,5 - - 7 

Asistenti ped. – 
noční 

vychovatelé 
- - 2 2 - - 2 

Ostatní 
zaměstnanci 

17 15,75 2 1,75 7 7 26 

celkem 88 55,16 11 10,25 7 7 106 
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Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019 
 

Pedag. pracovníci Počet Kvalifikovanost v % 
Rozšiřující kvalifikace 
Speciální pedagogika 

v % 

Učitelé 67 100 43,07 

Asistenti pedagoga 2 100 0 

Vychovatelé 11 100 0 

celkem 80 100 43,07 

 
 
Věková struktura pedagogických pracovníků 
 

 
 

21 – 30 
 

31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 a více celkem 

Učitelé 1 17 9 21 16 3 67 

vychovatelé 0 0 1 5 1 0 7 

celkem 1 17 10 26 17 3 74 

 
 
 
4.  Údaje o přijímacím řízení  
 
V rámci připrav pro přijímací řízení škola pořádala 24. 10. 2018 Den otevřených dveří. Zájemcům 
o studium byly nabídnuty individuální konzultace s pedagogy jednotlivých oborů včetně speciálních 
předmětů pro ZP, také možnost vstoupit do vyučovacích hodin, vyzkoušet si „nanečisto“ test 
z hudební teorie a především prohlédnout si prostředí školy a prostory ubytovacího zařízení 
domova mládeže. Této akce využilo 30 zájemců, z toho 2 o obor ladění. 
 
V průběhu školního roku se uskutečnilo také několik individuálních konzultací hudebně nadaným 
ZP dětem v doprovodu jejich rodičů nebo učitelů z ČR i zahraničí (Lotyšsko, Bulharsko), a to ve 
hře na klavír, zobcovou flétnu, housle, akordeon a braillský notopis, kteří mají zájem budoucnu 
studovat hudební obor.  
 
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 bylo tříkolové, vyhlášené v termínech 15. – 17. ledna 
2019 (druhý termín 23. 1. 2019), 25. dubna a 25. června 2019. Vzhledem k naplněné kapacitě 
pěveckého oddělení byl předpokládaný počet přijímaných uchazečů ve druhém kole velmi omezen 
a vyhlášení pro třetí kolo přijímacího řízení se týkalo oboru Hudba a oborů střední školy. Řízení 
probíhalo v souladu s  vnitřními předpisy a nastavenými kritérii. Úspěšnost přijatých uchazečů byla 
v konzervatoři 70% a ve střední škole 100%.  
Ve zkoušce z hudební nauky byl poprvé zadán písemný test, pro uchazeče se zrakovým 
postižením upraven v braillském notopisu.  
Ve střední škole byla poprvé uskutečněna talentová zkouška pro nově otevírané studijní zaměření 
Klavírník. 
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 Konzervatoř Střední škola 

 Hudba Zpěv 
z toho 

 žáci se SVP 
Ladění klavírů/M 

z  toho  
žáci se SVP 

Počet 
přihlášených 

26 21 9 8 2 

z toho v 1. kole 16 21 7 5 1 

z toho v 2. kole 4 0 1 3 1 

z toho ve  3. kole 6 0 1 0 0 

Nedostavili se 0 3 0 0 0 

Počet nepřijatých 3 8 11 0 0 

Počet přijatých 23 10 6 8 2 

 

Z 8 uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami bylo 5 zrakově postižených – nevidomých, 
kteří úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení a byli přijati. 
 
 
 
5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 
K 30. 9. 2018 studovalo v konzervatoři celkem 83 žáků, z toho 27 se speciálními vzdělávacími 
potřebami (z nichž 19 bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu). V průběhu 
školního roku došlo ke změnám v počtu žáků v důsledku vyloučení (1 žák), přerušení vzdělávání 
(1 žák), zanechání studia (5 žáků) a přestupu na jinou školu (1 žák). 
 

 

Konzervatoř – stav k 30. 6. 2019 

  Hodnocení Chování  

Ročník 
Počet 
žáků 

Vyznamenání Prospěl Neprospěl 
Velmi 
dobré 

Uspokojivé Neuspokojivé 
Průměr 
ročníku 

obory vzdělání Hudba, zpěv 

1. 19 5 14 0 19 0 0 1,4 

2. 10 3 7 0 10 0 0 1,43 

3. 8 3 5 0 8 0 0 1,54 

4. 14 4 10 0 14 0 0 1,75 

5. 14 2 12 0 14 0 0 1,72 

6. 8 3 5 0 8 0 0 1,71 

celkem 73 20 53 0 73 0 0 1,71 
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Ve střední škole studovalo k 30. 9. 2018 20 žáků, z toho 17 se speciálními vzdělávacími potřebami 
(z nichž 7 bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu). V průběhu školního roku 
1 žák přerušil vzdělávání a 1 žák byl vyloučen.  
 
 

Střední škola – stav k 30. 6. 2019 

  Hodnocení Chování  

Ročník 
Počet 
žáků 

Vyznamenání Prospěl Neprospěl 
Velmi 
dobré 

Uspokojivé Neuspokojivé 
Průměr 
ročníku 

obory vzdělání 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 

1. 5 1 4 0 5 0 0 1,61 

2. 0 0 0 0 0 0 0  

3. 4 0 4 0 4 0 0 2,28 

4. 0 0 0 0 0 0 0  

obor vzdělání 82-44-J/01 – Hudebně kulturní činnost 

1. 6 3 3 0 6 0 0 1,6 

2. 0 0 0 0 0 0 0  

obor vzdělání 82-44-J/01 – Ladění klavírů  

1. 2 1 1 0 2 0 0 1,5 

2. 1 0 1 0 1 0 0 2,27 

celkem 18 5 13 0 18 0 0 1,85 

 

 
Žáci se zrakovým postižením byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu rozšířeného 
o předměty speciální přípravy Braillský notopis, Prostorovou orientaci a Práci s kompenzační 
technikou.  
 
Již po osmé byl vyhlášen motivační program pro žáky, který si klade za cíl ocenit pilné a 

úspěšné žáky a vzbudit zájem a motivaci ostatních. Na Závěrečném koncertě 20. června v sále 

Jana Drtiny byly vyhlášeny ceny „Nejlepší student školního roku 2018/2019“. Oceněno bylo 

osm žáků. Emma Balunová a Kateřina Vogelová za vynikající studijní a umělecké výsledky, Daria 

Kassina za vynikající studijní výsledky, Karel Leskovec za velmi dobré umělecké výsledky a 

Vojtěch Pelka za vynikající umělecké výsledky v hlavním oboru Zpěv. Dále byly oceněny úspěšné 

absolventky Simona Němcová, DiS.,za druhý hlavní obor Hra na akordeon a Ing. Kristina 

Josefusová, Dis. za celkové studijní výsledky v průběhu vzdělávání a vzornou reprezentaci školy 

s flétnovým kvartetem. Zvlaštní ocenění získala Eliška Zajícová za dosažení mimořádných 

uměleckých výsledků v hlavním oboru studia a reprezentaci školy.   
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Výsledky vzdělávání v ukončování studia:  
 

Maturitní zkouška v konzervatoři 

obor počet žáků vyznamenání prospěl neprospěl 

Hudba 5 1 3 1 

Zpěv 7 1 4 2 

celkem 12 2 7 3 

Absolutorium v konzervatoři 

obor počet žáků vyznamenání prospěl neprospěl 

Hudba 4 2 2 0 

Zpěv 3 0 3 0 

celkem 7 2 5 0 

Závěrečná zkouška ve střední škole 

obor počet žáků vyznamenání prospěl neprospěl 

HKČ 0 0 0 0 

Ladění 1 0 1 0 

celkem 1 0 1 0 

 
Dva žáci maturitní zkoušku nekonali, nahrazující formou bude konání závěrečné zkoušky na 
podzim 2019. Jedna žákyně oboru zpěv se z důvodu mimořádných uměleckých nabídek a 
profesionálního uplatnění absolutoria neúčastnila. 
 
Výsledky maturitní zkoušky ve školním roce 2018/19 v porovnání s výsledky zkoušky ve školním 
rokem 2017/18 vykazují mírný pokles. Ve školním roce 2017/18 maturovalo s vyznamenáním 46% 
žáků, v roce 2018/19 pouze 17% žáků. Při srovnatelném počtu žáků (13/12) mělo vyznamenání 
v roce 2018 6 žáků, v roce 2019 pouze 2 žáci. Ve školním roce 2017/18 neprospěl 1 žák, ve 
školním roce 2018/19 celkem 3 žáci (1 z oboru hudba, 2 z oboru zpěv).  
 
U absolutorií jsou výsledky podobné (počet žáků 17/7, vyznamenání 7/2, prospělo 9/5, neprospěl 
1/0). 
 
Potěšitelná je stálá vysoká úroveň výsledků zkoušek z hlavních oborů. Zejména v  oboru populární 
zpěv došlo k zřetelnému zlepšení umělecké úrovně žáků. 
 

 
Z červnového průzkumového dotazníku Asociace konzervatoří ČR určeného absolventům šk. roku 
2018/2019 vyplynulo, že všichni 4 absolventi oboru Hudba budou zaměstnáni jako učitelé a 2 
z nich také dále pokračovat ve studiu oboru na vysoké školy. Ze 4 absolventů oboru Zpěv budou 
všichni zaměstnáni v oboru a dva pokračovat ve studiu téhož oboru na VŠ.  
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6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Během školního roku realizovali pracovníci školního poradenského pracoviště několik aktivit. V září 
proběhly osvědčené seznamovací programy „Adaptační dny“ pro žáky maturitních i nematuritních 
prvních ročníků spolu s interaktivním seminářem o soužití se zrakově postiženými.  
Těžiště práce školního psychologa spočívalo v individuálním poradenství pro žáky. Řešeno bylo 
zejména zvládání adaptačních situací u nové příchozích žáků a jejich začleňování do vrstevnické 
skupiny spolužáků, korekce chování v sociálních situacích u žáků s PAS, redukce stresu a jeho 
důsledky, vyhýbání se školní docházce, pomoc při řešení osobních i meziosobních konfliktů a 
další. Většina zmíněných intervencí probíhala během školního roku opakovaně. 
V listopadu 2018 byl ve spolupráci s cestovní kanceláří Školní zájezdy, s.r.o. pro žáky školy 
zorganizován poznávací zájezd do Vídně s cílem seznámit se s místy spojenými s W. A. 
Mozartem. Žáci tak měli možnost si v rámci zážitkové pedagogiky rozšířit své znalosti o tomto 
skladateli, jeho době a získat podněty pro smysluplné využívání svého volného času. 
Ve spolupráci s Domovem mládeže byly pořádány přednášky a semináře na témata v rámci 
prevence rizikového chování (například o sexuálním životě). 
V průběhu celého školního roku byla aktualizována nástěnka v 1. patře hlavní budovy 
s informacemi o významných dnech v jednotlivých měsících ve vztahu k rizikovému chování, 
kulturním událostem (Den bez aut) a významným historickým mezníkům (výročí založení 
republiky). 
 

                
 
 
 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 

Název vzdělávací akce 
Počet 

účastníků 

Seminář k GDPR – září 2018 17 

Klavírní seminář I. Klánského  Dobřichovice – říjen 2018 1 

Seminář „Postup školy při realizaci 2.-5. stupně podpůrných opatření - listopad 2018 1 

Školení „Náhrady cestovních výdajů v tuzemsku i v zahraničí v r. 2019  – leden 2019 1 

„Nové trendy v moderním vaření“ pro ŠJ – únor 2019 2 

„Aktuální trendy ve vyučovacích stylech učitelů -  březen 2019 1 

Seminář na výrobu opřádaných strun (ladiči) – březen 2019 3 

Mezinárodní konference AJŠ – březen 2019 1 

Celostátní konference pro ředitele a vedoucí praxcovníky Comenius – duben 2019 2 
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Spisová a archivní služba pro školy – duben 2019 1 

Školení „Rizika korupce“ - duben, květen 2019 74 

Školení pro ŠJ „Teorie a praxe spotřebního koše“ – červen 2019 1 

Odborný seminář o údržbě, seřizování a opravách cembal – květen 2019 1 

Kazuistický seminář pro AP (SPC NAUTIS) – červen 2019 1 

 
V průběhu školního roku škola pořádala v rámci DVPP dvě akreditovaná školení MŠMT, zaměřená 
především na vzdělávání zrakově postižených učitelů hudby, jejich seznamování s novými 
metodickými postupy a instruktivní literaturou. V září 2018 byl seminář věnován výuce hry na 
kytaru“ s lektorkou a krajskou metodičkou Taťánou Klánskou, v březnu 2019 vedla klavírní seminář 
pedagožka a spoluautorka pracovních sešitů „Klavihrátky“ Zuzana Hančilová. Účastníky seminářů 
byli učitelé základních uměleckých České republiky. 
 
 

 
 

Klavírní seminář Z. Hančilové 
 
 
8. Údaje o aktivitách a o prezentaci školy na veřejnosti 
 
Koncerty 
 
V rámci různých příležitostí byly během školního roku uskutečněny desítky veřejných vystoupení, 
které významně přispěly k prezentaci školy a jejímu zviditelnění. Kromě interních a veřejných 
koncertů jednotlivých oddělení proběhlo mnoho koncertů také mimo působnost školy. 
K významným lze řadit absolventské koncerty v orchestrálním sále Pražské konzervatoře. 
Na závěr kalendářního roku se uskutečnil Adventní koncert, kde kromě komorních a sborových 
skladeb zazněly pastorely českých barokních autorů a dvě kompozice s vánoční tematikou z pera 
našeho pedagoga Jiřího Churáčka.  
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Uskutečnilo se také několik koncertů s podporou charitativních akcí. 22. listopadu koncert u 
Boromejek pod Petřínem na podporu místního hospicu, 13. listopadu pro sdružení Křižovatka (klub 
pro zdravotně postižené), 3. dubna „Vítání jara“ v Brně (pro Oddělení dokumentace slepecké 
historie Technického muzea v Brně) a již tradiční koncerty pro Lions club a Rotary club. 
 
Započal také cyklus v rámci nadcházejících oslav 110. výročí školy „Koncerty pedagogů“, kde se 
představili pedagogové umělecké výuky. Konzervatoře. Prvním koncertem 14. března 2019 byl 
klavírní recitál Martina Hršela, na druhém koncertě 19. března. 2019 vystoupili Zdena Puklická 
(zpěv) a Milan Arner (klarinet) za klavírní spolupráce Romana Malého. Koncerty nesly vysokou 
uměleckou kvalitu. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Koncert pedagogů Z. Puklická a Roman Malý 

 
V dubnu byl realizován tematicky zaměřený celoškolní projekt  - vokálně instrumentální dílo pro 
sbor, orchestr a sólisty Stabat Mater G. B. Pergolesiho. Tato velikonoční tematika zazněla 8. 
dubna v kostele Panny Marie pod Řetězem a následně 16. dubna v sále Jana Drtiny. Na přípravě 
projektu se podíleli pedagogové a žáci napříč všemi ročníky a odděleními konzervatoře, sbormistr 
Jan Kyjovský a dirigující Petr Šporcl. 
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28. ledna proběhl Inaugurační koncert nového klavíru Fazioli v komorním sále, kde vystoupili 
studenti klavírního oddělení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inaugurační koncert - studentka M. Semínová 

26. 3. proběhl veřejný koncert dechového oddělení a 28. 3. veřejný koncert klavírního oddělení. 

V březnu se uskutečnily výměnné koncerty klavírních oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě 
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a Konzervatoře a střední školy Jana Deyla. Během roku také několik veřejných koncertů flétnové 

třídy Aleny Křiklánové. Dechové oddělení několikrát reprezentoval na různých akcích také Big 

Braill Band vedený Lukášem Čermákem nebo žesťový soubor vedený Josefem Zámečníkem a 

v neposlední řadě také komorní soubor nebo žáci flétnové třídy Aleny Křiklánové. 

Dalším z koncertů v kostele u Panny Marie pod Řetězem, s kterým Konzervatoř a střední škola 

Jana Deyla navázala užší spolupráci, byl „Koncert duchovní hudby“ 20. května 2019, kde 

vystoupili žáci dechového oddělení pod vedením Lukáše Vytlačila. 

Pěvecké oddělení prezentovalo scénické operní pásmo s podtitulem „Hudba kráčí staletími – 

Příběh opery“ pod vedením Zdeny Puklické 1. dubna 2019 v sále Jana Drtiny a následně s vybra-

nými výstupy na scéně Národního divadla.  

3. dubna proběhl v sále školy veřejný koncert z děl studentů skladatelského oddělení, na kterém 
se interpretačně podílela všechna oddělení konzervatoře včetně smíšeného sboru.  

Oddělení populárního zpěvu pod novým vedením Lídy Nopové uskutečnilo v průběhu školního 
roku několik koncertů. První reprezentativní akcí bylo vystoupení vybraných žáků 5. října 2018 na 
Zlaté promoci 3. lékařské fakulty UK v pražském Karolinu, dále 28. listopadu 2018 
v Salmovské kavárně, 2. prosince 2018 Koncert ke 100. výročí založení ČSR spolu 
s oddělením klasického zpěvu nebo 6. prosince 2018 Vánoční koncert. 

 

 

Zlatá promoce - B. Klementová a A. Hustedová „Modlitba pro Martu“ foto 

 

23. dubna a 24. května 2019 se uskutečnily absolventské koncerty Elišky Zajícové 

(mezzosoprán), Lindy Drexlerová (trubka) a Kristýnou Grösslové (soprán) v sále Pražské 

konzervatoře s doprovodem komorního orchestru. 

V sále Jana Drtiny absolventské koncerty Kristiny Josefusové (příčná flétna), Michaely Krajčové 

(soprán), Simony Němcové (akordeon) a Kristýny Pátkové (klavír).  
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Ve školním roce se podařilo navázat spolupráci s Národní knihovnou Klementina, Foersterovou 

společností, kostelem sv. Mikuláše na Malé Straně a v neposlední řadě s nejčtenějším online 

deníkem klasické hudby „Operou plus“ (rozhovory se studenty, propagace koncertů ad.) – 

rozhovor s Eliškou Zajícovou. 

Žáci s vynikajícími výsledky reprezentovali školu na významných koncertech nebo hudebních 

festivalech. Eliška Zajícová (Pražské jaro) a Adam Honzírek jako člen České filharmonie a další. 

 

 

E. Zajícová – Pražské jaro 2019 „Operní hvězdy čtyř generací“ – foto Petra Hajská 

 

Soutěže 

Studenti pěveckého oddělení reprezentovali školu na mnoha soutěžích s vynikajícími výsledky 
jako v minulých letech. 
Vojtěch Pelka zvítězil v listopadu na pěvecké soutěži „Olomouc 2018“. V lednu 2019 se na 
pěvecké soutěži „Allegro 2019“ úspěšně umístilo několik studentů. Alžběta Měkotová a Emma 
Balunová  získaly 1. cenu, Anna Hromádková - 2. cenu, Markéta Kubínová – 3. cenu a Anna 
Černá čestné uznání. Vojtěch Pelka získal vedle 1. ceny také zvláštní ocenění za interpretaci 
koncertní árie W. A. Mozarta.  
V dubnu 2019 si odnesl cenu „Slovo a hlas“ Jan Cikrt za umělecký přednes na Poděbradských 
dnech poezie 2019. 
V květnu 2019 zvítězila na Duškově pěvecké soutěži Kateřina Vogelová. 
V červnu 2019 získala 3. cenu na pěvecké soutěži Pražský pěvec Ema Balunová. 
Klavírní oddělení reprezentoval Karel Leskovec získáním 2. ceny a titulem laureáta na soutěži 
10th International Music Competition Belgrade. 
26. 5. získal Karel Leskovec a Martin Foršt zvláštní ocenění za soutěžní výkon na Novákově 
klavírní soutěži v Kamenici nad Lipou. 
Skladatelské oddělení reprezentoval student N. Kornijenkov na soutěži Generace 2019. 
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V. Pelka na pěvecké soutěži Olomouc 

Semináře 

Jako každý rok se zúčastnili studenti mistrovských kurzů nebo seminářů pořádaných školou. 
Klavírní oddělení pořádalo mistrovské kurzy s prof. J. Fraňkovou, I. Klánským a Nikolajem 
Luganskijem. 
Oddělení klasického zpěvu pozvalo na mistrovské kurzy prof. A. Carangela, sekce 
populárního zpěvu se zúčastnila odborného semináře v Salmovské kavárně. Skladatelské 
oddělení pořádalo semináře s profesory J. Dřízalem, M. Báchorkem a A. Nacim a v dubnu 2019 
se účastnilo společného semináře skladatelských oddělení konzervatoří v Ostravě. Studenti 
dechového oddělení se zúčastnili v listopadu 2018 přehlídky konzervatoří v Teplicích a studenti 
sekce bicích nástrojů edukačních programů pořádaných Českou filharmonií v průběhu celého 
akademického roku. 
 
Společenské akce 
 
Jednou z prestižních společenských akcí za účasti vládních delegátů byla návštěva manželky 
indického prezidenta Savity Kovind, která poctila školu svojí návštěvou v rámci oficiální 
prezidentské návštěvy České republiky. První dáma ocenila záslužnou činnosti školy ve vzdělávání 
nevidomých a s dojetím přijala hudební výkony žáků školy. 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol  
  
Na základě žádosti organizace byla provedena v termínu od 10. 1. do 28. 6. 2019 veřejnoprávní 
kontrola odborem kontroly, dozoru a auditu ve veřejné správě MŠMT. Přijatá opatření v oblasti 
vnitřního kontrolního systému a stanovené sazby DPH pro rekonstrukci budovy L5 byla zaslána 
odboru investic k dalšímu vypořádání. 
Na jaře 2019 proběhly dvě souběžné kontroly. Předmětem kontroly Všeobecné zdravotní 
pojišťovny byly platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností 
plátce pojistného. U dvou zaměstnanců bylo zjištěno prodlení lhůty oznamovací povinnosti. 
Pražské správa sociálního zabezpečení provedla kontrolu v plnění povinností v nemocenském 
a důchodovém pojištění a v oblasti pojistného. Nedostatky nebyly zjištěny.  
V závěru srpna byla ČŠI šetřena stížnost bývalé zaměstnankyně na nedostatečné zajištění 
uzpůsobených podmínek pro konání maturitní zkoušky. Výsledek šetření z 3. a 20. září 2019 
včetně přijatých opatření byl projednán s odpovědnými pracovníky a předán zřizovateli. 
 
10. Základní údaje o hospodaření školy  
 
 

Hlavní činnost 2019 Příjmy v Kč 

 
Příjmy celkem 

 
53 599 356,07 

Dotace zřizovatele 45 664 900,- 

Ostatní příjmy   7 025 983,07 

Zúčtování fondů 908 473,- 

 Výdaje v Kč 

 
Výdaje celkem 

 
52 769 371,56 

Náklady na mzdy (včetně OON) a DNP 29 559 583,- 

Sociální a zdravotní pojištění 9 851 676,- 

Cestovné      26 632,50 

Opravy a údržba 1 741 933,50 

Spotřeba materiálu 1 406 888,08 

Spotřeba energie 1 047 893,78 

Školení a vzdělávání 53 925,02       

Pokuty a penále         0,- 

Odpisy dlouhodobého majetku 6 723 791,- 

Jiné ostatní náklady 1 779 926,02     

Zákonné sociální náklady 577 122,66 

 
Hospodářský výsledek 

 

 
Kladný hospodářský výsledek 

 
829 984,51 
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Hlavní činnost k 30. 6. 2018 Příjmy v Kč 

 
Příjmy celkem 

 
28 410 813,31 

Dotace zřizovatele 27 409 179,- 

Ostatní příjmy 977 462,31 

Čerpání fondů 24 172,- 

 Výdaje v Kč 

 
Výdaje celkem 

 
28 384 940,27 

Náklady na mzdy (včetně OON) a DNP                     16 230 326,- 

Sociální a zdravotní pojištění 5 451 613,- 

Cestovné 5 649,- 

Opravy a údržba 285 293,81 

Spotřeba materiálu 836 515,26 

Spotřeba energie 772 608,- 

Školení a vzdělávání 24 168,- 

Náklady drobného dlouh.majetku 52 468,- 

Odpisy dlouhodobého majetku 3 309 551,- 

Jiné ostatní náklady 1 052 190,93 

Zákonné sociální náklady 364 557,27 

 
Hospodářský výsledek 

 

 
Hospodářský výsledek před zdaněním 

 
25 873,04 

 
Za rok 2018 hospodařila organizace s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 
2.367.163,- Kč, z toho 829.984,51,- Kč byl z hlavní činnosti organizace a 1.328.932,49 Kč byl 
z jiné činnosti po zdanění. Oba výše uvedené hospodářské výsledky byly převedeny do rezervního 
fondu. Zřizovatelem poskytovaná dotace na provoz také v tomto období nepokryla veškeré 
náklady, což vyžadovalo zapojení příjmů z jiné činnosti (podnikatelská). 
V roce 2018 byly navýšeny odpisy dlouhodobého majetku z důvodů odepisování rekonstruované 
budovy v Lázeňské ulici 5, a tudíž vzrostly náklady oproti předchozím rokům. Organizace čerpala 
z vlastních zdrojů (FRM) celkovou částku 4.819.804,75 Kč na opravy oken, malování objektu, 
restaurátorský průzkum, nákup čisticího stroje, instalaci klimatizace do 4 patra do Lázeňské 5, na 
pořízení nového hudebního nástroje, vylepšení vnitřního elektronického infosystému a obnovu 
kuchyňských přístrojů do školní jídelny. 
K 30. 6. 2019 organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem před zdaněním 
v celkové výši 671.968,40 Kč, z toho 25.873,04 Kč byl z hlavní činnosti organizace a 646.095,36 
Kč z jiné činnosti.  
Zřizovatel schválil účetní závěrku za rok 2018 Protokolem o schvalování dne 18. června 2019 
čj.: MSMT – 19195/2019. 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
V rámci pokračujících akcí po ukončení udržitelnosti projektu „Cesta k rovnému uplatnění při 
zrakovém postižení“, financovaném z fondů EU – ESF, bylo v říjnu 2018 uspořádáno již tradiční 
jednodenní setkání zrakově postižených dětí a jejich rodičů. Po několikaletém zhodnocení tohoto 
setkávání lze konstatovat, že účastníci těchto akcí jsou úspěšní v přijímacím řízení (ze 4 byli 
3 přijati ke vzdělávání v konzervatoři). 
 
 
12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

V průběhu roku se škola zapojila do rozvojového programu Podpora uměleckého vzdělávání pro 

rovné příležitosti, č. CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850, financovaném z dotace Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který potrvá do roku 2020. Na jaře 2019 se uskutečnily dva 

semináře pro žáky pomaturitního studia konzervatoře – teoretický „Historie, současnost a 

provázání uměleckého vzdělávání v ČR“ (J. Stárek) a praktický seminář „Inkluze v exkluzivním 

prostředí“ (L. Valentová). Na workshopu se podílela ZŠ J. Ježka, která poskytla možnost práce 

s modelem při zjišťování hudebních dispozic u dětí mladšího školního věku. V červnu pak proběhly 

ve spolupráci se ZUŠ Štefánikova studentské hospitace ve výuce hudební nauky, které budou ve 

školním roce 2019/2020 pokračovat. 

 

                                                     

Barborka O. ze ZŠ J. Ježka 
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13. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů  
ve vzdělávání 

Odborová organizace spolupracovala s vedení školy na tvorbě rozpočtu čerpání finančních 
prostředků z FKSP pro rok 2019 a rozvrhu čerpání dovolené v roce 2019. 

 

14. Údaje o činnosti školských zařízení – domova mládeže a školní jídelně  

Domov mládeže využíval dvě budovy. V budově Lázeňská 3, Praha 1, byli ubytovaní neplnoletí 
žáci a plnoletí žáci se SVP. V budově Za Poříčskou branou 15, Praha 8, byli ubytovaní plnoletí 
žáci.  
Ubytovací kapacita byla prioritně využita k ubytování žáků školy, volná místa pak byla nabídnuta 
žákům jiných pražských konzervatoří nebo jiných pražských středních škol a dále žákům VOŠ a 
studentům VŠ. 
 

 
Ubytovací 
kapacita 

Žáci 
školy 

Žáci jiných 
konzervato

ří 

Žáci 
jiných 

SŠ 

Žáci 
VOŠ 

Studenti 
VŠ 

Celkem 

DM 
Praha 1 

36 18 9 9 0 0 36 

DM 
Praha 8 

32 12 5 0 1 10 28 

 
CELKEM 

 
65 30 14 9 1 10 64 

 
 
 
Žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními podle § 16 odst. 9 školského zákona bylo ubytováno 19.  
V tomto školním roce se zvýšil počet ubytovaných žáků z jiných škol – převážně z jiných 
konzervatoří (obory hudební, hudebně dramatické, taneční), dále z hudebního gymnázia, 
z gymnázia a z Waldorfského lycea. Soužití žáků z různých škol se ukázalo jako velmi prospěšné 
a obohacující. Žáci spolu konzultovali školní záležitosti, vzájemně se zajímali o školní a umělecké 
úspěchy, navštěvovali koncerty a vystoupení. Zcela spontánně nabízeli pomoc spolužákům 
s indikacemi. V domově mládeže tak vzniklo velice příznivé klíma. 
Provoz domova mládeže zajišťovali vedoucí vychovatelka, tři skupinoví vychovatelé, jedna 
vychovatelka na poloviční úvazek a čtyři asistenti pedagoga – noční vychovatelé. Všichni 
vychovatelé splňovali požadované vzdělání vzhledem k vykonávanému typu práce. Rovněž 
asistenti pedagoga – noční vychovatelé měli požadované vzdělání vzhledem k pracovnímu 
zařazení. Jeden z asistentů si doplnil vzdělání v kvalifikačním programu Studium pro asistenty 
pedagoga. Kurz hradil zaměstnanec. Jeden vychovatel se zúčastnil akreditovaného školení NIDV 
Praha a střední Čechy „Řešení problémových situací z pohledu práva.“ 
Celková nabídka zájmových činností realizovaných v domově mládeže byla na začátku školního 
roku prezentována dotazníkem a nabízeny byly tyto formy zájmové činnosti – sportovní a kondiční 
aktivity, sebeobsluha a cvičná kuchyně, hmatové modelování a workshopy nadace Artevide, 
tematické vycházky a návštěvy výstav a vzdělávacích pořadů, návštěvy divadelních představení 
v rámci Klubu mladého diváka, návštěvy koncertů. Zájem o tyto aktivity v průběhu celého školního 
roku neopadal. 
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Žáci se pravidelně účastnili připravovaných kondičních a tematických vycházek, při kterých 
poznávali bližší i vzdálenější okolí školy. S vychovatelem pravidelně navštěvovali plavecký bazén 
a chodili do Městské knihovny. Především z řad zrakově znevýhodněných žáků byl velký zájem 
o nácvik sebeobsluhy a vaření ve cvičné kuchyni. Zde měli možnost nacvičit bezpečné používání 
varné konvice, sporáku, mikrovlnné trouby, pračky, žehličky apod. Učili se jednotlivým 
sebeobslužným úkonům jako je praní, věšení prádla, krájení, strouhání apod. Před Vánocemi pekli 
vánoční cukroví a před Velikonocemi mazance. 
 
                  

                           
                  Příprava pohoštění                                                         Nácvik žehlení 
 
 
Výtvarné aktivity se konaly pravidelně každý týden. Ve spolupráci s nadací Artevide měli žáci 
možnost pracovat při pravidelných workshopech speciální hmatovou technikou kreslení. Při této 
činnosti byl sledován především relaxační a rehabilitační aspekt. Tvorba v keramickém ateliéru 
byla zaměřena na tvorbu reliéfů, keramických nádob a objektů a jejich následné dekorování. 
Výtvarná díla žáků byla prezentována mimo jiné na výstavě „Mezi světlem a tmou“ v budově 
Parlamentu ČR, jejíž vernisáže se žáci zúčastnili a dále na benefiční akci „Prostřený stůl“. 
V září domov mládeže zorganizoval tematický výlet do Žďáru nad Sázavou, kde žáci navštívili 
zámek, galerii, kostel a poslechli si koncert vokální a varhanní hudby. V říjnu byla organizována 
poznávací vycházka s lektorkou Národní galerie „Sochy na Karlově mostě“. V březnu žáci navštívili 
haptickou výstavu „Předjaří v Královské zahradě“ a výstavu hmatově ilustrovaných knih Tactus. 
V dubnu se žáci masově účastnili akce „Běh pro Světlušku“, v červnu navštívili výstavu 
akademického malíře J. Šímy ve Valdštejnské zahradě. Během školního roku v rámci Klubu 
mladého diváka měli žáci možnost poznat Národní divadlo, Švandovo divadlo, Divadlo pod 
Palmovkou, Divadlo Rokoko, Divadlo Ypsilon a Divadlo Spejbla a Hurvínka. Pravidelně jednou za 
měsíc žáci využívali nabídky zlevněného vstupného na abonentní koncerty FOK. 
Při plánování a realizaci výchovné práce byla zohledňována stanovená podpůrná opatření, při 
činnostech s indikovanými žáky byl převážně uplatňován individuální přístup s prvky komplexně 
rehabilitačních, relaxačních, příp. terapeutických technik. Pozornost byla věnována primárně 
preventivnímu působení. Domov mládeže úzce spolupracoval se školním preventistou. Na začátku 
školního roku a před hlavními prázdninami byli žáci proškoleni v oblasti BOZ a PO. V rámci 
Minimálního preventivního programu proběhla v říjnu beseda s profesionálním hasičem 
z Hasičského záchranného sboru HLMP p. Frejkou a v květnu přednáška MUDr. Brychtové 
„Sexualita a dospívání“. Všechny akce byly žáky hojně navštíveny.  
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                                                          Beseda s hasičem T. Frejkou 
 
 
 

Školní jídelna  

Na základě zvýšené poptávky o stravování ve školní jídelně a dosažení hranice schválené 
kapacity byla v listopadu 2018 podána žádost o její navýšení ze 150 porcí na 200.  Rozhodnutím 
č.j. MSMT-2323/2019-2 s účinností od 1. 9. 2019.  
Ve školním roce 2018/2019 se stravovalo celkem 148 strávníků, z toho 46 studentů s celodenním 
stravováním, 47 studentů s poledním menu, 54 zaměstnanců a 1 cizí strávník.  
Provoz jídelny zajišťovalo celkem 5 zaměstnanců, z toho 1 vedoucí školní jídelny, 2 hlavní 
kuchařky a 2 kuchařky. V rámci jiné činnosti toto zařízení připravovalo na základě objednávek 
občerstvení pro různé akce. 
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Na zpracování výroční zprávy se podíleli: 
 
 
 
MgA. Naděžda Ostřanská – ředitelka školy 
 
Mgr. Stanislava Lustyková -  zástupkyně ředitelky, ekonom školy 
 
MgA. Jiří Churáček – zástupce ředitelky 
 
MgA. Martin Moudrý – koncertní referent  
 
Mgr.Kamila Barochová – studijní referent  
 
Mgr. Michaela Černá – metodik školní prevence 
 
Iveta Sedláčková – vedoucí domova mládeže 
 
Michaela Matysová – vedoucí školní jídelny 
 
Mgr. Lukáš Příbaň – autor úvodní strany dokumentu 
 
a podkladové autoevaluační zprávy vedoucích jednotlivých oddělení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 11. 10. 2019 
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Výroční zprávu schválila Školská rada při Konzervatoři a střední škole Jana Deyla na jednání dne 
 
 
 
 
 
Za Školskou radu: 
 
 
Jan Triebenekl, předseda 
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