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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: PaedDr. Mgr. Markéta Kozinová, PhD. do 27. 3. 2018 
                                               Mgr. Stanislava Lustyková od 2. 7. 2018 
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 100 žáků, změna o stanovení počtu žáků v oboru 82-45-P/01 Zpěv 
ze dne                                         24. 4. 2018 s účinností od 1. 9. 2018, stav vzdělávaných žáků 
k 30. 6. 2018 -  83 
Střední škola – cílová kapacita 30 žáků, stav vzdělávaných žáků k 30. 6. 2018  - 10    
  
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.  
Od září školního roku 2017 - 2018 začala škola využívat zrekonstruovaný objekt v ul. Lázeňská 5, 
který hned v prvních měsících užívání prošel zatěžkávajícími zkouškami. V průběhu prázdnin 
došlo v důsledku havárie sklepních prostor sousedního domu a uvolnění přívodní hadičky 
umyvadlové baterie k opakovanému vytopení suterénu. Škodní událost si vyžádala kompletní 
téměř roční opravu kompletních rozvodů včetně výměny vzduchotechnického zařízení umístěných 
v podlahách a řešení problematiky pronikání spodní vody do výtahové šachty. 
 

 
 

Opravné práce po zatopení 

 
Souběžně s opravnými pracemi probíhalo ve spolupráci s projektantem a zhotovitelem postupné 
odstraňování závad a nedostatků, které se projevily v průběhu užívání budovy jako např. nutná 
přeinstalace bezpečnostních okenních madel pro zajištění přímého větrání učeben, zhotovení 
prahů pro zabránění jejich zvukoprostupnosti, instalace klimatizace v půdních učebnách nebo 
naopak řešení poddimenzovaného topení v rohových učebnách.  
 

 
 

Klavírní učebna č. 13 
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Učebny v hlavní budově byly nově uspořádány tak, aby zde mohla probíhat výuka vyššího počtu 
žáků ve skupinách a rozšířeny byly prostory pro výuku ladění.  
V průběhu hlavních prázdnin byl vymalován interiér obou budov domova mládeže a prostory školní 
jídelny.  
 
 
Školská rada  
 
Školská rada pracovala v třetím roce volebního období ve složení: 
MgA. Jiří Urban – pedagog školy a předseda 
PaedDr. Markéta Kozinová – pedagog školy 
Helena Jakubcová – 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) 
 
 

 
 

Pěvecká učebna č. 21 

 
 
 
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 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 
V roce 2017 byl zřizovatelem schválen limit zaměstnanců ve výši 76 a pro rok 2018 snížen na 
69,27. S ohledem na zvyšující zájem o obor střední školy a vytvoření systematizovaných 
pracovních míst provozních zaměstnanců je limit zaměstnanců z dlouhodobějšího hlediska 
nedostatečný. 
 
 

Zaměstnanci Škola Domov mládeže Školní jídelna CELKEM 

Fyzické osoby 84 9 5 98 

Přepočtení na plně 
zaměstnané 

53,403 8,5 5 66,903 

 
 
 

Zaměstnanci Škola 
Domov 
mládeže 

Školní jídelna 
 

Celkem 

 počet přepočet počet přepočet počet přepočet  

Učitelé 65 37,765 - - - - 65 

Asistent 
pedagoga 

1 0,15 - - - - 1 

 

ŠPP  (psycholog, 
spec. pedagog, 
met. prevence) 

 

2 0,738 - - - - 2 

Vychovatelé - - 7 6,5 - - 7 

Asistenti ped. – 
noční vychovatelé 

- - 2 2 - - 2 

Ostatní 
zaměstnanci 

16 14,75 - - 5 5 21 

celkem 84 53,403 9 8,5 5 5 98 

 
 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 30. 6. 2018 
 

Pedag. pracovníci Počet Kvalifikovanost v % 
Rozšiřující kvalifikace 

Speciální pedagogika v % 

Učitelé 65 100 43,07 

Asistenti pedagoga 1 100 0 

Vychovatelé 7 100 0 

celkem 73 100 43,07 

 
 
Věková struktura pedagogických pracovníků 
 

 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 71 a více celkem 
 

Učitelé 
 

3 9 17 17 11 1 58 
 

vychovatelé 
 

0 0 0 5 1 0 6 
 

celkem 
 

3 9 17 22 12 1 64 
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4. Údaje o přijímacím řízení  
 

Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 bylo tříkolové, vyhlášené v termínech 15. a 16 ledna 2018 
(druhý termín 23. 1. 2018), 22. května a 28. června 2018. 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 pouze oborů střední školy. Řízení probíhalo 
v souladu s  vnitřními předpisy a nastavenými kritérii. Úspěšnost přijatých uchazečů byla 
v konzervatoři 38,1 % a ve střední škole 85,7 %.  
 

 Konzervatoř Střední škola 

 Hudba Zpěv 
z toho 

 žáci se 
SVP 

Ladění 
klavírů/M 

Ladění 
klavírů/J 

HKČ/J 
z  toho  
žáci se 

SVP 

Počet 
přihlášených 

25 38 13 6 4 7 9 

z toho v 1. kole 17 24 11 3 3 3 5 

z toho v 2. kole 5 7 2 2 1 3 3 

z toho ve  3. 
kole 

0 0 0 1 0 1 0 

Nedostavili se 3 7 2 0 1 0 0 

Počet 
nepřijatých 

5 13 4 1 1 0 0 

Počet přijatých 12 12 6 5 2 6 8 

 
Ze 14 uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami byli pouze 2 zrakově postižení - nevidomí, 
kteří úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení a byli přijati. 
 
 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
 
K 30. 9. 2017 studovalo v konzervatoři celkem 85 žáků, v průběhu školního roku došlo ke změnám 
v počtu žáků v důsledku přerušení vzdělávání (2 žáci), zanechání studia (8 žáků) přestupu na jinou 
školu (1 žák) a přestup z jiné školy (1 žák). 

 

Konzervatoř 

  Hodnocení Chování  

Ročník 
Počet 
žáků 

Vyznamenání Prospěl Neprospěl 
Velmi 
dobré 

Uspokojivé Neuspokojivé 
Průměr 
ročníku 

obory vzdělání Hudba, zpěv 

1. 9 2 7 1 8 1 0 1,52 

2. 9 4 5 0 8 0 1 1,17 

3. 15 4 11 0 15 0 0 1,60 

4. 18 5 13 0 18 0 0 1,35 

5. 6 2 4 0 6 0 0 1,46 

6. 17 5 12 0 17 0 0 1,4 

celkem 74 22 52 1 72 1 1 1,43 
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K 30. 9. 2017 studovalo ve střední škole 10 žáků, v průběhu školního roku jeden žák přerušil 
vzdělávání. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli vzděláváni podle školního 
vzdělávacího programu rozšířeného o předměty speciální přípravy - Prostorovou orientaci, Práci 
s kompenzační technikou a Braillský notopis.  
 

Střední škola 

  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. 1 0 1 0 1 0 0 2,25 

2. 3 0 3 0 3 0 0 2,03 

3. 1 0 0 1 1 0 0 2,00 

obor vzdělání 82-44-J/01 – HKČ 

1. 1 1 0 0 1 0 0 1,35 

2. 3 1 2 0 3 0 0 1,90 

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

1. 1 0 1 0 1 0 0 2,00 

2. 0 0 0 0 0 0 0 0 

celkem 10 2 7 1 10 0 0 1,92 

 

Již po sedmé byl vyhlášen motivační program pro žáky, který si klade za cíl ocenit pilné a úspěšné 
žáky a vzbudit zájem a motivaci ostatních.  Oceněno bylo šest žáků. Karel Leskovec za vzornou 
reprezentaci školy v zahraniční soutěži, absolventi Natálie Viplerová, DiS. a Jakub Kazda, DiS. za 
mimořádnou pracovitost, důslednost a píli při překonávání osobních limitů v průběhu vzdělávání a 
Simona Němcová DiS., získala ocenění „Nejúspěšnější absolventka školního roku“ za vynikající 
studijní výsledky a mimořádně přínosnou absolventskou práci v oblasti vzdělávání nevidomých. O 
hlavní cenu „Nejlepší student školního roku 2017 – 2018 se opět dělili Eliška Zajícová, žákyně 5. 
ročníku z pěvecké třídy prof. Barbory Klozové – Velehradské a Adam Honzírek, žák 4. ročníku 
z kontrabasové třídy prof. Pavla Klečky.   
 
Výsledky vzdělávání v ukončování studia:  
 

Maturitní zkouška v konzervatoři 

obor počet žáků  vyznamenání prospěl neprospěl průměr 

Hudba 7 4 2 1 1,93 

Zpěv 6 2 4 0 1,85 

celkem 13 6 6 1 1,89 

Absolutorium v konzervatoři 

obor počet žáků  vyznamenání prospěl neprospěl průměr 

Hudba 12 4 7 1 1,65 

Zpěv 5 3 2 0 1,44 

celkem 17 7 9 1 1,56 
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Závěrečná zkouška ve střední škole – obor J 

obor počet žáků  vyznamenání prospěl neprospěl průměr 

HKČ 3 2 1 0 1,83 

Ladění 0 0 0 0 0 

celkem 3 2 1 0 1,83 

 
Z průzkumového šetření vyplynulo různé profesní nebo studijní zaměření absolventů. Šest absolventů 
nadále pokračuje ve studiu Konzervatoře a střední školy Jana Deyla, a to v jiném oboru, pět absolventů 
zahájilo vysokoškolská studia v jiném oboru a dva pokračují v hudebním vzdělávání na PFUK. Dva 
absolventi působí pedagogicky na ZUŠ a dva podnikají v jiném oboru.  
 
 

 
 

Absolventská zkouška S. Němcové - zleva MgA. Jiří Lukeš, prof. Jiří Hlaváč a MgA. Jiří Churáček 

 

 
 
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
Ve školním roce 2017/2018 připravili pracovníci poradenského centra školy několik aktivit. Na 
začátku školního roku se uskutečnily půldenní seznamovací programy pro žáky maturitních i 
nematuritních prvních ročníků spolu s interaktivním seminářem o soužití se zrakově postiženými. 
V říjnu 2017 se konal metodický seminář Městské policie Praha z oblasti prevence rizikového 
chování se zaměřením na mezilidské vztahy a směřujícímu ke kooperativním aktivitám zejména 
v rámci školy. Program byl určen pro žáky 2. a 3. ročníků. 
V únoru 2018 se v rámci připomenutí Mezinárodního dne památky obětí Holocaustu a předcházení 
zločinům proti lidskosti uskutečnil celodenní poznávací zájezd do Osvětimi. Zájezd byl pořádán pro 
všechny zájemce z řad žáků a zaměstnanců školy. Ve spojitosti s tímto zájezdem se konala i 
přednáška na téma koncentračních táborů. 
V rámci volnočasových aktivit se uskutečnily návštěvy různých kulturních akcí, haptické výstavy 
barokních soch v Trojském zámku spojená s workshopem nebo Dne otevřených dveří SONS.  
V průběhu celého školního roku byla aktualizována nástěnka v 1. patře hlavní budovy 
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s informacemi o významných dnech v jednotlivých měsících ve vztahu k rizikovému chování. 
Koncem března proběhla beseda pro zrakově postižené studenty a další zájemce s šéfredaktorem 
časopisu Zora. 
Během školního roku se uskutečnily akce z oblasti prevence rizikového chování také v Domově 
mládeže. 
 
 

  
 

Akce preventivního programu prof. M. Černé 
 
 
 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Název vzdělávací akce 
Počet 

účastníků 

Krajská konference hromadného stravování  - Jídelny 1 

Ochrana osobních údají ve školách nově podle GDPR 1 

anglická gramatika zábavně 2 

Nové trendy v moderním vaření - Jídelny 1 

Škola jako úřad aneb správní řízení ve školství - Aliaves 1 

Krajská konference hromadného stravování - Jídelny 1 

Chyby ve správním řízení v regionálním školství - Aliaves 1 

Asertivita v praxi - Comenius 2 

Tvorba PLPP a IVP - Doc. Zemková PFUK katedra spec. pedagogiky 8 

Postura – správné držení těla při hře na nástroj a zpěvu - MUDr. P. Drbal 6 

Ekonomika stravovacího provozu školních jídelen - Mgr. Marcela Trojanová 1 

Rozpočet školy - Seminaria 1 

Studium pro Koordinátory ŠVP - Infra 1 

Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství - Nakladatelství FORUM 1 

školení NEN – TESCO sw 1 

školení GDPR - BDO 49 
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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. 
 
Zahajovací koncert školy, pořádaný 17. října 2017 v sále Jana Drtiny, zahájil uměleckou činnost 
školy.  
 
Na tradičním Adventním koncertě (dne 14. 12. 2017) zaznělo vokálně instrumentální dílo Veni, 
Domine pedagoga a zástupce školy MgA. Jiřího Churáčka, jež nastudovali sólisté, sbor a orchestr 
školy. Na provedení skladby se podíleli žáci ze všech oddělení včetně pěveckého sboru. Se 
stejným programem vystoupili žáci školy 20. 12. v kostele sv. Václava Na Zderaze. 
 
 

 
 

Adventní koncert  
 
 

22. února 2018 proběhl Koncert ke 100. výročí narození Jana Drtiny a v červnu byl uskutečněn 
Závěrečný koncert školy, na kterém byly udíleny ceny pro studenty v rámci motivačního programu školy. 

Proběhl konkurz na dva absolventské koncerty. V koncertním sále následně zazněl absolventský koncert 
pěveckého oddělení a absolventský koncert Simony Němcové a Marka Dudy. Na půdě školy 
proběhly dva veřejné koncerty pro Klub aktivního stáří a další dva koncerty pro Lions club, na nichž 
účinkovali žáci školy.  
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Z dlouhé řady veřejných vystoupení mimo budovu školy stojí za zmínku zejména koncert 
pěveckého sboru konzervatoře v plzeňské katedrále při Noci kostelů 25. 5. 2018.  
 
 

 
 

Pěvecký sbor KJD se sbormistrem Janem Kyjovským v plzeňské katedrále 
 

 
 
Významnou měrou se na obsazení koncertů podílela žákyně pátého ročníku Eliška Zajícová. Její 
účast na různých hudebních festivalech (např. Zahajovacím koncertu festivalu Akademie Václava 
Hudečka 30. 7. v Luhačovicích, festivalu Povaleč v opeře Rusalka v srpnu 2018 nebo závěrečném 
koncertu interpretačních kurzů v Litni 24. 8. 2018) byla výraznou prezentací umělecké úrovně 
pěveckého oddělení školy. 
 

SOUTĚŽE  

 
Žáci pěveckého oddělení se pravidelně každoročně zúčastňují řady soutěží. Ani letošní rok nebyl 
výjimkou.  
Na prestižní mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech 4.–11. 11. 2017) získala 
Eliška Zajícová (třída MgA. B. Klozové) 2. cenu v kategorii Junior – ženy do 24 let a zvláštní cenu 
Slezského divadla Opava – pozvání k nastudování a realizaci operní role v představení Slezského 
divadla Opava (uděluje ředitel divadla Mgr. Ilja Racek, Ph.D.), dále zvláštní cenu Hlasového centra 
Praha za „Barvu hlasu“ (uděluje primářka MUDr. Jitka Vydrová) a nabídku účinkování na Operním 
festivalu Kutná Hora 2018 (ředitelka K. Hromádková) 
 
Na umělecké soutěži „Allegro“  27.– 28.1. 2018 získala Veronika Vandová (třída MgA. B. Klozové) 
1. cenu v kategorii posluchačů konzervatoří do 18 let a zároveň se stala držitelkou Ceny publika, 
ve stejné kategorii pak Eva Ashumová (třída MgA. D. Štěpánové) 2. cenu.  
V březnu 2018 se v Praze konala Interpretační soutěž České filharmonie „Zahraj si s ČF“. Z cel-
kového počtu 126 přihlášených postoupila mezi 20 finalistů a získala 2. Toto ocenění je spojeno 



12 

 

s realizací sólového vystoupení s ČF. Na soutěži Pražský pěvec 2018 (konala se v Národním 
divadle 1.–3. 6. 2018) získala Veronika Vandová 2. cenu v kategorii posluchačů konzervatoří 1.-
3.ročníku, přičemž 1. cena nebyla udělena. 

 

 

 

 
 

Eliška Zajícová s Českou filharmonií 

 
 

Kontrabasista Adam Honzírek, žák čtvrtého ročník,  získal v listopadu 2017 na soutěži konzervatoří 
1. místo, v únoru na Interpretační soutěži České filharmonie „Zahraj si s ČF“ 2. místo a ve školním 
roce 2017/2018 Adam opakovaně vyhrál konkurz a pokračuje jako Akademik Pražské komorní 
filharmonie. 
 
Student 2. ročníku oboru klavír K. Leskovec se zúčastnil nahrávkou Mezinárodní soutěže pro 
nevidomé a slabozraké v Bělehradě, kde získal 1. cenu. Nahrávka byla uskutečněna v sále školy 
MgA. J. Churáčkem, pod vedením PaedDr. M. Wiesnerové. 
 

 

 
MISTROVSKÉ KURZY A SEMINÁŘE  
 
Seminář Italština pro pěvce se uskutečnil 26. 2. 2018, v sále Jana Drtiny za účasti PhDr. Marie 
Kronbergerové a Bc. Miroslav Sanytráka Ph.D. Seminář byl spojen s prezentací knihy „Don 
Giovanni na Ovocném trhu aneb Italské árie ústy pražských pěvců“. 
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Tradiční mistrovské pěvecké kurzy Antonia Carangela se letos konaly 22.– 23. května 2018, opět 
v budově Konzervatoře.  
 

 
 

Pěvecké kurzy maestra Antonia Carangela 

 
 
Na Festival Jarmily Novotné (Mistrovské pěvecké kurzy vedené Martinou Jankovou a Markétou 
Cukrovou 20.– 24. 8. 2018 v Litni) byla na základě nahrávek vybrána mezi osm aktivních účastníků 
Eliška Zajícová z pátého ročníku.  
 
Studenti strunného oddělení společně s pedagogy navštívili masterclassy pořádané Českou 
filharmonií a AMU: v říjnu 2017 ALISA WEILERSTEIN – VIOLONCELLO, v březnu 2018 J. Špaček 
„Konkurz nanečisto“ a v dubnu 2018 masterclass ANNE – SOPHIE MUTTER – HOUSLE. 
 
Velmi zdárně se rozvíjí spolupráce oddělení klávesových nástrojů se ZUŠ I. Hurníka, která nám 
umožnila navštěvovat bezplatně jí konané odborné semináře, rovněž trvá náš kontakt s 
Gymnáziem J. Nerudy a s klavírní katedrou AMU, kde se oddělení zúčastňuje veřejných seminářů. 
V ZUŠ I. Hurníka žáci navštívili seminář J. Bartoše (září 2017), seminář L. a seminář A. Skoumala 
(Tiché (listopad 2017). Dále se žáci zúčastnili semináře prof. I. Klánského s L. Klánským na téma 
„J. V. H. Voříšek a jeho současníci“, který se konal na Hudební fakultě AMU v prosinci 2017 a 
v dubnu 2018 navštívili seminář M. Dvořáka v ZUŠ Taussigova. 
Tradiční pro celé oddělení byl květnový seminář prof. I. Klánského na Gymnáziu J. Nerudy.  
 
Ve spolupráci s trumpetistou Kozderkou absolvovali žáci oddělení seminář spojený s návštěvou 
České filharmonie. Propojení mistrovské techniky s orchestrální hrou mělo velký dopad na stu-
denty a bude jim motivací v další práci. Velkým přínosem pro studenty a i pro reprezentaci naší 
školy bylo sjednání vystupování našich studentů bicího oddělení s významnými orchestry (Český 
komorní orchestr, Česká studentská filharmonie, Česká filharmonie). 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol  
  
Na podzim 2017 proběhly kontroly Hygienické stanice h. m. Prahy, jejímž předmětem bylo zjištění 
plnění povinností stanovených provozovateli zařízení pro výchovu a vzdělávání zákonem č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a vyhláškou 
č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v ubytovacím zařízení obou domovů mládeže. V DM 
Praha 8, Za Poříčskou branou byla zjištěna závada provozního a stavebního charakteru ve 
společenské místnosti (porušené povrchy stěn a odpadávající omítka). Nedostatek byl bez 
prodlení odstraněn. V DM Praha 1, Maltézské nám. 3 nebyly shledány nedostatky, které by byly 
v rozporu s legislativními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví. Ve školní jídelně proběhla 
kontrola vybraných oblastí výše uvedeného zákona č. 258/2004 Sb., ve spojení s Nařízením EP a 
Rady (ES) č. 852/2004 Sb., o hygieně potravin a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění. Ve 
sledovaných ukazatelích nebyly zjištěny nedostatky. V učebnách školy proběhla kontrola provozu 
zaměřena zejména na plnění požadavků § 17 a 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Kontrolou bylo zjištěno nedostatečné zajištění výměny vzduchu v důsledku instalovaných 
zábran, které neumožňují otevření okenních křídel. Nedostatek byl v rámci reklamace bezodkladně 
řešen a odstraněn projektovou a dodavatelskou firmou. 
 
V březnu 2018 byla na podnět vykonána inspekční činnost ČŠI, jejímž předmětem bylo hodnocení 
podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného konzervatoří podle § 174 odst. 2 písm. 
b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolou dodržování právních předpisů byl zjištěn 
nedostatek v poskytování plného školního stravování – druhé večeře 4. věkové skupině strávníků. 
ŠJ přijala bezprostřední opatření a doplnila výdejní dobu o podávání druhé večeře. V oblasti 
vzdělávání se škola zaměřila na implementaci aktivizačních prvků výuky a vzájemného hodnocení 
žáků.  
 
 
 
10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
 

Hlavní činnost 2017 Příjmy v Kč 

 
Příjmy celkem 

 
51 819 312,68 

Dotace zřizovatele 46 245 424,03 

Ostatní příjmy   1 955 075,69 

Zúčtování fondů 3 618 812,96 

 Výdaje v Kč 

 
Výdaje celkem 

 
49 452 149,68 

Náklady na mzdy (včetně OON) a DNP 25 197 063,- 

Sociální a zdravotní pojištění    8 469 252,- 

Cestovné           28 641,- 

Opravy a údržba       3 538 743,18 

Spotřeba materiálu      1 325 877,18 

Spotřeba energie      1 953 614,57 

Školení a vzdělávání       10 513,- 
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Pokuty a penále         6 545,- 

Odpisy dlouhodobého majetku   4 662 467,- 

Jiné ostatní náklady     3 754 005,89 

Zákonné sociální náklady      505 427,86 

 
Hospodářský výsledek 

 
 

Kladný hospodářský výsledek 
 

2 367 163,- 

 
 
 
 

Hlavní činnost k 30. 6. 2018 Příjmy v Kč 

 
Příjmy celkem 

 
26 662 093,- 

Dotace zřizovatele 26 083 112,- 

Ostatní příjmy      398 152,- 

Čerpání fondů     180 829,- 

 Výdaje v Kč 

 
Výdaje celkem 

 
24 839 151,18 

Náklady na mzdy (včetně OON) a DNP                     14 232 505,21 

Sociální a zdravotní pojištění 4 730 951,- 

Cestovné     784,- 

Opravy a údržba 476 723,21 

Spotřeba materiálu 682 800,46 

Spotřeba energie 78 437,78 

Školení a vzdělávání 40 581,- 

Náklady drobného dlouh.majetku 197 410,61 

Odpisy dlouhodobého majetku 3 354 700,- 

Jiné ostatní náklady 2 591 071,97 

Zákonné sociální náklady 276 127, 76 

 
Hospodářský výsledek 

 

 
Hospodářský výsledek před zdaněním 

 
1 822 941,82 

 

 
Za rok 2017 hospodařila organizace s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 
3 632 248,05 Kč, z toho  2 367 163,- Kč byl z hlavní činnosti organizace a 1 265 085,05 Kč byl 
z jiné činnosti po zdanění. Oba výše uvedené hospodářské výsledky byly převedeny do rezervního 
fondu. Poskytovaná dotace zřizovatelem na provoz organizace je nedostatečná, a proto je 
využívaná jiná činnost (podnikatelská). 
V roce 2017 byla v organizaci úspěšně dokončena rekonstrukce budovy v Lázeňské ulici 5, Praha 
1, kde poskytl zřizovatel finanční prostředky ve výši investiční 17 659 463,95 Kč a neinvestiční 
4 966 783,03 Kč. Tyto prostředky byly řádně na konci roku zúčtovány zřizovateli. Dále v daném 



16 

 

roce vznikla na rekonstruované budově pojistná událost (vytopení  suterénu) a prozatím se 
podařilo nárokovat pojistnou částku ve výši 419.071,- Kč. 
 
K 30. 6. 2018 organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem před zdaněním 
v celkové výši 3 080 180,45 Kč, z toho 1 822 941,82 Kč byl z hlavní činnosti organizace a 
1 257 238,63 Kč byl z jiné činnosti. 
Ve výše uvedeném hospodářském výsledku nejsou ještě zahrnuty veškeré provozní náklady 
(například energie je placena zálohově a není vyúčtovaná do nákladů) opravy, které budou 
probíhat v době prázdnin, dále není zde promítnutí započaté čerpání z FRM dle schválených 
investičních záměrů a také s kolaudováním opravované budovy v Lázeňské 5, Praha 1 se zvýši 
odpisy v organizaci tj. zvýší se nákladová položka Odpisy. 
 
Zřizovatel schválil účetní závěrku za rok 2017 Protokolem o schvalování dne 14. června 2018 čj.: 
MSMT – 15 845/2018. 
 
 
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
 
V průběhu školního roku nebyla škola zapojena do nových rozvojových a mezinárodních 
programů. V rámci několikaleté udržitelnosti projektu „Cesta k rovnému uplatnění při zrakovém 
postižení“, financovaném z fondů EU – ESF, byla ve dvou podzimních termínech uspořádána 
jednodenní setkání zrakově postižených dětí a jejich rodičů z různých míst ČR a SR, kterých se 
zúčastnilo několik pracovníků školských poradenských zařízení.  
V průběhu školního roku se uskutečnilo několik individuálních konzultací hudebně nadaným ZP 
dětem v oborech hra na klavír, zpěv a braillský notopis, které se připravovali k talentové zkoušce.  
 
 
 

 
 

Předávání pamětních listů účastníkům setkání S. Michálek a prof. Michaela Černá 
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12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 

Škola přihlásila ve spolupráci se Západočeskou univerzitou a dalšími základními a středními 

hudebními školami účast ZP žáků na projektu „Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné 

příležitosti“ (reg. číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850). V době hlavních prázdnin se 

jeden žák se SVP zúčastnil letního hudebního kurzu Ameropa. 

 

 

 

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 2018 a rozvrhu čerpání dovolené v roce 2018. 

 

 

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

Domov mládeže využíval dvě budovy, Lázeňská 3, Praha 1 a Za Poříčskou branou 15, Praha 8. 
Ubytovací kapacita byla využita především k ubytování žáků školy, volná místa byla dále 
nabídnuta žákům jiných pražských konzervatoří nebo jiných pražských středních škol.  
 
 

 
Ubytovací 
kapacita 

žáci 
Žáci jiných 

konzervatoří 

Žáci 
jiných 

SŠ 

VŠ 
studenti 

celkem % 

DM Praha 1 33 15 10 3 - 28  

DM Praha 8 32 9 8 - 13 30  

Celkem 65 24 18 3 13 58 89,2% 

 
Žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními podle § 16 odst. 9 ŠZ bylo ubytováno 11. 

 
Provoz domova mládeže zajišťovali čtyři skupinoví vychovatelé a vedoucí vychovatel. Jeden 
z vychovatelů byl zaměstnán na poloviční úvazek. Dále provoz zajišťovali čtyři asistenti pedagoga 
– noční vychovatelé. Skupinoví vychovatelé splňují požadované vzdělání vzhledem 
k vykonávanému typu práce. Rovněž asistenti pedagoga – noční vychovatelé mají po požadované 
vzdělání vzhledem k pracovnímu zařazení. 
Jeden z asistentů si doplnil vzdělání v kvalifikačním programu Studium pro asistenty pedagoga, 
vedoucí vychovatel získal osvědčení o absolvování školícího a výcvikového kurzu „Kresba 
stromu“, Hogrefe – Testcentrum, jedna ze skupinových vychovatelek se zúčastnila konference 
Psychopedické společnosti s tématem „Podpora dětí a žáků  se spec. vzdělávacími potřebami“.  
Pro činnost DM byl nově zpracován Výchovně vzdělávací program, nabídka zájmových činností 
vycházela z principů pedagogiky volného času. Celková nabídka zájmových činností realizovaných 
v domově mládeže byla na začátku školního roku prezentována dotazníkem, nabízeno bylo deset 
forem zájmové činnosti – bodybuilding, cyklistika, cvičná kuchyně, sebeobsluha, hmatové 
modelování, workshopy nadace Artevide, tematické vycházky a výstavy, návštěvy divadelních 
představení v rámci Klubu mladého diváka, návštěvy koncertů a vzdělávací pořady. 
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Při plánování a realizaci výchovné práce byla zohledňována stanovená podpůrná opatření, při 
činnostech s indikovanými žáky byl zpravidla uplatňován individuální přístup s prvky komplexně 
rehabilitačních, relaxačních, příp. terapeutických technik. 
Pozornost byla věnována primárně preventivnímu působení, pro domov mládeže byl zpracován 
Minimální preventivní program. Na začátku škol. roku a před hlavními prázdninami byli žáci 
proškoleni v oblasti BOZ. V září proběhla přednáška „ Stop kriminalitě páchané na ZTP“, speciálně 
určená indikovaným žákům, v dubnu domov mládeže organizoval pro ubytované žáky a žáky školy 
přednášku Centra primární prevence Drop In na téma „Drogy – zábava nebo nebezpečí? Drogy 
vyvolávající vysokou psychickou závislost a společensky tolerované drogy“. V červnu proběhlo 
setkání ubytovaných žáků s profesionálním hasičem p. T. Frejkou ze stanice č. 7 Smíchov. Žáci 
byli seznámeni s principy fungování IZS, pravidly chování v případě požáru a jiných ohrožujících 
situacích. 
V září domov mládeže organizoval sobotní výlet do Mariánské Týnice a Plas spojený s prohlídkou 
klášterů a koncertem. V listopadu se v DM uskutečnilo setkání se spisovatelkou a pamětnicí 
holocaustu paní Evelínou Merovou, autorkou knihy „Opožděné vzpomínky. Životopis, který se 
nevešel na jednu stránku.“ 
Výtvarné práce zrakově indikovaných žáků vytvořené na workshopech, které v průběhu školního 
roku každý týden pořádala nadace Artevide, byly v únoru prezentovány v galerii Ateliéru arteterapie 
PF JCU v Českých Budějovicích. Výstava měla název “Kreslím, tedy jsem“ a širší veřejnosti 
představila grafickou tvorbu nevidících.  
V březnu žáci navštívili hmatovou výstavu „ Viděno rukama“ ve Středočeském muzeu v Roztokách 
u Prahy, výstava představila tvorbu sochařky, restaurátorky a medailérky M. Leontovyčové. 
Ve školním roce byla pro domov mládeže významná spolupráce s nadací Artevide, Hmateliérem 
sdružení Okamžik a Ateliérem arteterapie PF JCU v Českých Budějovicích.  
 
 
 

 
 

z vernisáže výstavy „Kreslím, tedy jsem“. 
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Školní jídelna  

Ve školní jídelně se stravovalo celkem 115 strávníků, z toho 31 žáků s celodenním stravováním, 37 
žáků s poledním menu, 45 zaměstnanců, 1 bývalý zaměstnanec školy a rozšířila klientelu o 1 
cizího strávníka. 
Celotýdenní provoz zajišťovalo 5 zaměstnanců, z toho 1 vedoucí školní jídelny, 2 hlavní kuchařky a 
2 kuchařky. 
Cílem zařízení bylo nejen zkvalitňování stravy, ale i zpestření nabídky jídelníčku. V rámci jiné 
činnosti byla zahájena spolupráce se zřizovatelem s  humanitární organizací Lions Club Praha 
Strahov a jinými subjekty. 
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Na zpracování výroční zprávy se podíleli: 
 
 
 
MgA. Naděžda Ostřanská – ředitelka školy 
 
Mgr. Stanislava Lustyková a MgA. Jiří Churáček– zástupci ředitelky školy 
 
MgA. Martin Moudrý – koncertní referent a podkladové autoevaluační zprávy vedoucích oddělení  
 
Mgr. Josef Reis – studijní referent  
 
Mgr. Michaela Černá – metodik školní prevence 
 
PaedDr. Evžen Perout – vedoucí domova mládeže 
 
Michaela Matysová – vedoucí školní jídelny 
 
Mgr. Jiří Urban – předseda odborové organizace 
 
 
Mgr. Lukáš Příbaň – autor úvodní strany dokumentu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 16. 10. 2018 
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Výroční zprávu schválila Školská rada při Konzervatoři a střední škole Jana Deyla na jednání dne 
 
6. 11. 2018 
 
 
 
 
Za Školskou radu: 
 
 
Mgr. Jiří Urban, předseda 
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