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1. Základní údaje o škole  
  
Název: Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené  
Sídlo: Maltézské nám. 14, 118 44, Praha 1 – Malá Strana  
  
Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Karmelitská 7, Praha 1 – Malá Strana  
 
Právní forma: příspěvková organizace  
IČ: 61 387 339  
DIČ: CZ 61387339 
Identifikátor: 600 020 738  
  
ředitelka: MgA. Naděžda Ostřanská  
e-mail: nadezda.ostranska@kjd.cz  
tel.: 257 286 463, 257 286 465  
  
statutární zástupce ředitelky: PaedDr. Mgr. Markéta Kozinová, PhD.  
e-mail: marketa.kozinova@kjd.cz  
tel.: 257 286 462  
  
zástupce ředitelky: Mgr. Aneta Galková 
e-mail: aneta.galkova@kjd.cz  
tel: 257 286 464  
  
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. 2016 - 79  
Střední škola – cílová kapacita 30 žáků, stav vzdělávaných žáků k 30. 6. 2016  - 11    
  
Školská zařízení:  
1. Internát pro zrakově postižené, Za Poříčskou branou 15/281, 186 00 Praha 8 – Karlín  
kapacita 32 lůžek  
 
2. Školní jídelna, kapacita 150 jídel  
  
  
 

Stručná charakteristika vybavení školy  
 
Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené (dále jen „škola“) je situována ve 
třech památkově chráněných budovách tvořících jeden komplex. Na jaře 2016 byla zahájena 
rekonstrukce budovy Lázeňská 5. Z tohoto důvodu výuka odborných uměleckých předmětů, tj. 
individuální výuka hry na nástroj a zpěvu, probíhala v budově internátu a výuka pohybové a 
tělesné výchovy v pronajatých prostorách Tyršova domu. Provoz školského zařízení – internátu byl 
přemístěn na odloučené pracoviště do Karlína. Žákům, kteří se z důvodu zdravotního postižení jen 
velmi těžko adaptovali na ztížené podmínky nebo přesuny mezi budovami nezvládali, škola 
zajišťovala po většinu školního roku převozy mezi budovami. 
Uspořádání učeben v hlavní budově školy bylo shodné s předchozími lety, kde probíhala převážně 
výuka všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Učebna hudební teorie byla vybavena 
technickým projektovým zařízením. Škola disponovala díky využití internátních prostor 
dostatečným počtem provizorně vybavených učeben, avšak vzhledem k akustické prostupnosti a 
zvýšenému hluku, způsobeném stavebními pracemi, bylo prostředí pro výuku hudby méně 
příznivé. Materiálně-technické zabezpečení výuky, až na výjimky některých z provizorních učeben 
vybavených nástroji nižší kvality, převážně odpovídalo jejím potřebám.  
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Školská rada  
 
Ve školním roce 2015/2016 začalo nové volební období Školské rady při Konzervatoři Jana Deyla 
a střední škole pro zrakově postižené, která zvolila na prvním zasedání v říjnu 2015 svého 
předsedu. Školská rada pracovala v tomto 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. Marcela Gerdová – členka rady jmenovaná zřizovatelem 
Mgr. Jana Horáčková  – členka rady jmenovaná zřizovatelem. 
 
 
 
2. Přehled oborů vzdělání 
 
 

Kód oboru Obor Délka vzdělávání Pozn. 

82-44N/001 Hudba 6 roků dobíhající obor 

82-44- M,P/01 Hudba 4, 6 roků  

82-45-N/001 Zpěv 6 roků dobíhající obor 

82-45-M,P/01 Zpěv 4, 6 roků  

82-44-M/02 
Ladění klavírů 

a příbuzných nástrojů 
4 roky  

82-44-J/01 
Ladění klavírů a kulturní 

činnost 
2 roky  

 

 
 
3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 
 
K 30. 6. 2015 škola zaměstnávala celkem 84 zaměstnanců, což bylo oproti předchozímu hodnotícímu 
období o 8 zaměstnanců méně. Dočasné snížení stavu zaměstnanců ovlivnila rekonstrukce budovy, což se 
promítlo do potřeby počtu provozních zaměstnanců zejména na odloučeném pracovišti.  
 

Počet 
zaměstnanců 

Konzervatoř Internát Školní jídelna CELKEM 

Fyzické osoby 71 7 6 84 

přepočteno 51,542 7,753 5,299 64,594 

 
 
 

Přepočtený počet 
pracovníků 

Konzervatoř Internát Školní jídelna 

Učitelé 40,952 0 0 

Vychovatelé 0 5 0 

Ostatní pedagogové 1,09 2 0 

Nepedagogičtí pracovníci 9,50 0,753 5,299 

celkem 51,542 7,753 5,299 
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Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 30. 6. 2015 
 

Pedagogové Počet Kvalifikovanost v % 
Rozšiřující kvalifikace 

Speciální pedagogika v % 

Pedagogové 61 100 46,6 

Vychovatelé 5 100 100 

celkem 66   

 
4. Údaje o přijímacím řízení  
 
První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 se konalo v termínech 14. a 18. ledna 2016, druhé 
kolo 22. dubna 2016 a třetí kolo 14. června 2016 pro obory Hudba, Ladění klavírů a příbuzných nástrojů a 
Ladění klavírů a kulturní činnost. Přijímací řízení pro obor Zpěv se z důvodu naplněné kapacity nekonalo.  
Nadále byla dodržena pravidla přednostního přijímání uchazečů se zrakovým postižením, kteří dosáhli 
úspěšné hranice bodového hodnocení. Řízení probíhalo v souladu s  vnitřními předpisy a nastavenými 
kritérii. Úspěšnost přijatých uchazečů byla v konzervatoři 66,7 % a ve střední škole 75 %.  
 

 Konzervatoř Střední škola 

 Hudba 
z toho se 

SVP 
Ladění klavírů/M 

z  toho 
se SVP 

HKČ/J 
z  toho 
se SVP 

Počet přihlášených 15 3 3 3 5 5 

z toho v 1. kole 11 3 1 1 4 4 

z toho v 2. kole 0 0 1 1 1 1 

z toho ve 3. kole 1 0 1 1 0 0 

Nedostavili se 3 0 0 0 0 0 

Počet nepřijatých 2 0 0 0 2 2 

Počet přijatých 10 3 3 3 3 3 

 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

 
Konzervatoř   

  Hodnocení Chování  

Ročník 
Počet 
žáků 

Vyznamenání Prospěl Neprospěl 
Velmi 
dobré 

Uspokojivé Neuspokojivé 
Průměr 
ročníku 

obory vzdělání Hudba, zpěv 

1. 17 2 14 1 17 0 0 1,55 

2. 17 3 14 1 17 0 0 1,67 

3. 14 3 10 1 1 0 0 1,71 

4. 18 4 14 0 18 0 0 1,96 

5. 5 1 3 1 5 0 0 1,82 

6. 7 3 4 0 1 0 0 1,79 

celkem 78 16 59 4 59 0 0 1,75 

 
K 30. 9. 2015 studovalo v konzervatoři celkem 85 žáků, v průběhu školního roku došlo ke změnám v počtu 
žáků v důsledku přerušení vzdělávání 6 žáků, v jednom případě zanechání studia. 
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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 1,67 

3. 4 0 3 1 4 0 1 2,47 

obor vzdělání 82-44-J/01 – HKČ 

1. 2 0 2 0 2 0 0 1,68 

2. 1 0 1 0 1 0 0 1,97 

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

1. 2 0 2 0 2 0 0 2,31 

2. 1 0 1 0 1 0 0 2,53 

celkem 11 0 10 1 11 0 1 2,11 

 
K 30. 9. 2015 studovalo ve střední škole 15 žáků, v průběhu školního roku dva žáci přerušili vzdělávání, 
jeden žák přestoupil na jinou školu a jeden studia zanechal. 
 
 
Výsledky vzdělávání v ukončování studia:  
 

Maturitní zkouška v konzervatoři 

obor počet žáků  vyznamenání prospěl neprospěl průměr 

Hudba 10 3 5 2 2,57 

Zpěv 5 1 4 0 2,86 

celkem 15 4 9 2 2,71 

Absolutorium v konzervatoři 

obor počet žáků  vyznamenání prospěl neprospěl průměr 

Hudba 4 0 4 0 1,76 

Zpěv 1 1 0 0 1,00 

celkem 5 1 4 0 1,38 

Závěrečná zkouška ve střední škole – obor J 

obor počet žáků  vyznamenání prospěl neprospěl průměr 

HKČ 1 0 1 0 2,00 

Ladění 1 0 1 o 3,50 

celkem 2 0 2 0 2,75 

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu 
rozšířeného o předměty speciální přípravy Prostorová orientace, Práce s kompenzační technikou a Braillský 
notopis. Devět žáků bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. Tři žáci, kterým náležela 
vysoká míra podpůrných opatření, pracovali za podpory asistenta pedagoga.  
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Již pátým rokem byl vyhlášen motivační program pro žáky, jehož cílem bylo ocenit vzorné a cílevědomé 
žáky, povzbudit je v jejich úsilí, ale především inspirovat ostatní. Stejně tak motivujícím prvkem bylo dát 
na vědomí, že učitelé pokroky svých žáků sledují a záleží jim na nich. Stanovená kritéria pro získání titulu 
„Nejlepší student školního roku“ obsahovala splnění základních povinností, tj. žádnou neomluvenou 
absenci a žádné kázeňské opatření v průběhu školního roku, výborné studijní výsledky, úspěšnou 
reprezentaci školy na vystoupeních a v soutěžích nebo mimořádný osobnostní rozvoj.                         
Z 10 nominovaných byli oceněni tři žáci za umělecký pokrok, jedna žákyně za vynikající studijní výsledky, 
jedna titulem „úspěšný absolvent“ a dva žáci, Eva Blažková a Adam Honzírek, obdrželi hlavní cenu 
„Nejlepší student školního roku 2015/2016“. Hmotné dárky v podobě notového materiálu předávala 
zástupkyně hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha. 
 

 
 

Ocenění nejlepšího studenta školního roku, cenu předává zástupce Bärenreiter Praha. 

 
 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
V oblasti práce se žáky školy se na začátku školního roku uskutečnilo tradiční přivítání žáků 
prvních ročníků, dále půldenní Adaptační program pod vedením PaedDr. Zdeňky Kašparové z 
Pedagogického, psychologického a právního poradenství v Praze spolu s interaktivním 
workshopem zaměřeným na problematiku soužití se zrakově postiženými. Pro všechny žáky školy 
proběhl seminář na téma Rizika kouření a nadužívání alkoholu a školení Zdravotnické záchranné 
služby na téma Základní neodkladná resuscitace a první pomoc dětí i dospělých. 
 Poradenští pracovníci ve spolupráci s ročníkovými a třídními učiteli průběžně věnovali 
pozornost skupinám žáků i jednotlivcům, převážně formou konzultací, při nichž bylo žákům 
poskytováno osobní a psychologické poradenství, zejména v oblastech vzdělávacích – zvládání 
studijních povinností, studijní úspěšnost; sociálních – sociální vztahy, vzájemná komunikace, 
zlepšení orientace v neobvyklých a nejednoznačných situacích a pomoc při ohrožení sociálním 
vyloučením a zmírňování následků psychické tenze, dále zvládání zátěžových situací a stresu, 
lepší porozumění sobě samému. 
V metodické oblasti výchovného poradenství probíhala průběžná aktualizace databáze a vedení 
dokumentace žáků se SVP včetně ZP a další kompletace zpráv žáků v poradenské péči v souladu 
s legislativními předpisy o ochraně osobních dat.  
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
V rámci dalšího vzdělávání bylo v průběhu školního roku uskutečněno několik školení a seminářů 
pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy. V prosinci proběhlo školení Českého 
červeného kříže v poskytování první pomoci a na jaře školení Zdravotní záchranné služby 
Středočeského kraje na téma Základní neodkladná resuscitace a první pomoc dětí i dospělých.   
Výchovný poradce se účastnil akreditovaných konzultačních seminářů NIDV pro český jazyk a 
literaturu a semináře „Náboženství v současné české společnosti“. 
K odbornému růstu pedagogů uměleckých předmětů přispívala nejvýrazněji aktivní koncertní nebo 
vědecká činnost, sledování úrovně interpretačních soutěží, stejně jako účasti na mistrovských 
kurzech nebo samostudium odborné literatury.   
Tři pedagogové úspěšně dokončili rozšiřující studium speciální pedagogiky na UK. 
 
 
 
8. Údaje o aktivitách a o prezentaci školy na veřejnosti 
 

KONCERTY  

 
Slavnostní zahajovací koncert školy u příležitosti 105. výročí od jejího založení, pořádaný 20. října 2015 
spojený s výstavou fotografií z historie a současnosti školy, otevřel uměleckou činnost školního roku. K této 
příležitosti byl vydán sborník a natočeno profilové CD.  
 V průběhu školního roku se konaly i další tradiční koncerty – Adventní (16. 12.) v sále školy a Novoroční 
koncert (12. 1.) v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, na kterém zazněla Rybova vánoční mše, 
 
 

 
 

Novoroční koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Strahově  

 
stejně jako Závěrečný koncert (21. 6.) s udělováním cen „Nejlepší student školního roku 2015/2016“.  
Obdobně jako v předchozích letech byly pořádány koncerty pro různé instituce, např. pro nadaci Leontinka, 
Rotary club, Dům zahraniční spolupráce apod.  
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Benefiční koncert pro Nadaci Leontinka v kostele U Salvátora 
 

 
Jednotlivá oddělení školy pořádala veřejné koncerty, pěvecké oddělení koncert k poctě romantické písni 
„Písně světových romantiků“ a oddělení skladby večer z autorské tvorby žáků školy. V květnu se konaly 
tři absolventské koncerty. V závěru školního roku vystupoval orchestr, sbor a sólisté z řad studentů i 
pedagogů školy na slavnostním koncertě pro řád Maltézských rytířů v kostele Panny Marie pod řetězem.  
Pravidelně jednou v měsíci se konaly interní koncerty jednotlivých oddělení. 
 
Další koncerty školy: 
9. října 
12. října  
5. listopadu 
18. listopadu 
7. prosince 
8. prosince 
18. února 
18. března 
22. března 
11. dubna 
13. dubna 
14. dubna 
21. dubna 
Květen 
11. května 
16. května 
23. května 
2. června 
14. června 
23. června 
25. června 
22. července 

Koncert ke Světovému dni zraku Plzeň, E. Blažková a Plzeňská filharmonie 
Koncert pro MŠMT – trubači, sbor 
Koncert pro Klub aktivního stáří 
Benefiční koncert pro Nadaci Leontinka   „Gospel & spiritual“ v kostele U Salvátora 
Koncert pro Lions Club 
Koncert skladatelského oddělení a vystoupení žáků pro „ Dům zahraniční spolupráce“ 
Bicisti České filharmonie (D. Pitra) 
Opera GALA Závěrečný koncert 21. ročníku MPS Karlovy Vary (Zajícová, Blažková) 
Veřejný koncert oddělení klávesových nástrojů 
Veřejný koncert pěveckého odd. "Písně světových romantiků" 
„Vítání jara“ v Technickém muzeu Brno 
Veřejný koncert oddělení skladby 
Setkání konzervatoří ČR – skladba 
Absolventské koncerty (9., 12. a 17.)     
Koncert skladatelského oddělení 
Slavnosti Navalis slavnostní fanfáry žesťů konzervatoří, HAMU a hud. gymnázia 
Veřejný koncert klavírního a dechového oddělení 
Koncert pro nadaci Leontinka v Trojském zámku 
Vystoupení pro Rottary club 
Koncert pro Řád maltézských rytířů – kostel Panny Marie pod řetězem 
„Z hvězdiček rostou hvězdy“ (kontrabasisté v NTK) 
Operní koncert účastníků mistrovských kurzů A. Carangela (Zajícová, Zabilka) 
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Mistrovské kurzy A. Carangela Františkovy Lázně 

 
 
 

SEMINÁŘE 
  
 Žáci školy se zúčastnili řady seminářů a kurzů. Pěvecké oddělení reprezentovaly tři žákyně 
na Mezinárodních mistrovských pěveckých kurzech v Karlovych Varech (11.–17. 3. 2016) pod 
vedením A. Carangela, M. Blahušiakové, F. Drse a Mistrovských kurzech A. Carangela ve 
Františkových Lázních (18. – 22. 7. 2016). 
Žáci dechového oddělení sekce žesťových nástrojů se zúčastnili semináře Erica Aubriera v rámci 
mezinárodní soutěže Pražského jara ve hře na trubku a workshopu fenomenálního rakouského 
trumpetisty Thomase Gansche. Oddělení zorganizovalo pro pozounisty masterclass Dr. Andrewa 
Mitchella. 
Žáci violoncellové třídy navštívili masterclass  Alis Weilerstein a prof. Emila Rovnera, klavíristé 
několik seminářů, např. Nikolaje Luganského, prof. Klánského, M. Dvořáka nebo Behzoda 
Abduraimova. 
Nejvýraznější akcí bylo dubnové setkání skladatelských oddělení konzervatoří, které zorganizovali 
pedagogové zdejšího oboru skladby. Semináře se zúčastnili žáci a pedagogové konzervatoří 
z Ostravy, Brna, Plzně, Prahy a Bratislavy. 



10 

 

 

 
 

Setkání skladatelských oddělení konzervatoří 

 
SOUTĚŽE 

 
Přehled účastníků soutěží: 
 
16.– 18. 10. 2015 Mezinárodní „Písňová soutěž B. Martinů“  

kat. konzervatoří, Kristýna Grösslová, ze třídy M. Žiakové  – 2. cena  
 

14.– 19. 11. 2015 „Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka“ Karlovy Vary 
kat. Junior, účast Eva Blažková, J. Kastnerová, T. Petrova 
 

23. – 24. 1. 2016 Umělecká soutěž „Allegro“ – Kaiserštejnský palác Praha 
v kat. konzervatoří do 18 let získala ocenění Eva Ashumová, ze třídy  
D. Štěpánové – 3. cena 
v kat. konzervatoří nad 18 let získaly ocenění Tatiana Petrova, ze třídy  
N. Ostřanské – 1. cena a Michaela Slavíková, ze třídy D. Štěpánové – ČU 
 

19. – 21. 2. 2016 1. ročník „Mezinárodní kontrabasové soutěže Fr. Černého a J Geissela“ 
v Holicích, ve III. kat. konzervatoří a hudebních gymnázií do 19 let získal Adam 
Honzírek, ze třídy J. Klečky - 3. místo 
 

17. 3. 2016 Mezinárodní soutěž skladatelů „Generace 2016“  
v I. kat. do 30 let získal cenu AHUV Jáchym Novotný, ze třídy O. Štochla  
a v II. kat. do 21 let získal ČU Jonáš Starý, ze třídy M. Kubičky  
  

30. 4. 2016 
 
 
 

„Duškova pěvecká soutěž“ 
kat. A I. – Eliška Zajícová, ze třídy B. Klozové – 3. cena  
a Kristýna Grösslová, ze třídy M. Žiakové – ČU 
kat. A II. Eva Blažková, ze třídy D. Štěpánové – 3. cena 
 

21. 5. 2016 Národní kolo soutěže „Eurovision Young Musicians 2016“ 
Adam Honzírek, ze třídy J. Klečky – 1. cena 
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol  
  
Ve školním roce poskytla ČŠI na žádost školy součinnost při opravné absolventské zkoušce. Dne 
7. června 2016 v rámci absolutorií provedla inspekční činnost a kontrolu dodržování právních 
předpisů, v níž nebylo zjištěno porušení právních norem. 
Škola na žádost ČŠI poskytla součinnost při inspekčním elektronickém zjišťování v systému InspIS 
DATA  v problematice bezpečnosti ve středním vzdělávání. 

 
 
 
10. Základní údaje o hospodaření školy 
 
 

 Příjmy v Kč 

 
Příjmy celkem 

 
42 303 241,39 

Dotace zřizovatele 38 261 246,00 

Ostatní příjmy 3 940 170,39 

Zúčtování fondů 403 064,94 

 Výdaje v Kč 

 
Výdaje celkem 

 
40 659 741,39 

Náklady na mzdy (včetně OON) a DNP 25 355 567,00 

Sociální a zdravotní pojištění 8 497 698,00 

Cestovné 10 034,00 

Opravy a údržba 883 741,89 

Spotřeba materiálu 1 302 674,00 

Spotřeba energie 2 002 265,77 

Školení a vzdělávání 14 788,00 

Pokuty a penále 147 346,00 

Jiné ostatní náklady 800 704,70 

Zákonné sociální náklady 242 805,67 

 
Hospodářský výsledek 

 
 

Kladný hospodářský výsledek 
 

1 643 500,00 

Do fondu odměn 0,00 

Do rezervního fondu 1 643 500,00 
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11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 
 
Ve školním  roce 2015/16 se škola zapojila do projektu Erasmus +. Spolu s Konzervatoří Duncan 
centre a univerzitou v Tillburgu spolupracovala na  projektu 2014-1-NL01-KA200-000555  -  
Inclusive Dance and Movement practice, the transferable skills of the dance artist. V průběhu 
školního roku se konaly tři  semináře pro studenty a pedagogy, jejichž náplní byla Feldenkreisova 
metoda. Všechny semináře vedla lektorka Teri Weikel. Semináře se zúčastnilo sedm studentů a 
čtyři pedagogové. 
Ve spolupráci s ČRO a nadací „Člověk v tísni” se uskutečníla pracovní cesta čtyř pedagogů 
Konzervatoře Jana Deyla na školu pro nevidomé v Pejë v  Kosovu. Náplní pracovní cesty byla 
výuka studentů a školení pedagogů na Slholla per të vërbere v Pejë. Pedagogové na škole 
pracovali už v předchozích čtyřech letech.  Školení se týkala bodového notopisu, prostorové 
orientace a hudební teorie. Součástí  bylo i zaškolení v práci s kompemzačními pomůckami a 
monitoring kvality výuky hudební teorie a klavíru. Pedagogové KJD poskytovali individuální i 
skupinové konzultace studentům a pedagogům školy v Pejë i dalším individuálně integrovaným 
studentům na jiných školách v Kosovu.  
V rámci udržitelnosti projektu Cesta k rovnému uplatnění při zrakovém postižení, financovaném 
z fondů EU – ESF, se v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
uskutečnilo tradiční setkání zrakově postižených dětí a jejich rodičů, na kterém byly poskytnuty 
konzultace v oblasti nástrojové hry, zpěvu, celkové hudebnosti dítěte a speciální disciplíny 
braillského notopisu včetně notačních programů pro nevidomé. Kromě tohoto školení proběhlo 
během školního roku 10 konzultací individuálně integrovaným dětem ve hře na klavír, zpěvu a 
hudební teorii. V rámci uvedeného projektu se pro pedagogy klavírní hry uskutečnil v komorním 
sále školy akreditovaný metodický seminář prof. Aleny Vlasákové na téma „Koordinace zvukové 
představy s fyziologickou stránkou hry pro pedagogické pracovníky ZUŠ a konzervatoří se 
zrakovým postižením“. 
 

 
 

Seminář prof. Aleny Vlasákové 
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12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 
 
V tomto školním roce byla zahájena dlouhodobě plánovaná rekonstrukce budovy. Na základě 
rozhodnutí zřizovatele byla poskytnuta dotace na akci „Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro 
zrakově postižené – celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5/483 (stavba) 
s identifikačním číslem SMVS 133V111000012 a podle §156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů byla v otevřeném řízení uskutečněna veřejná zakázka na 
zhotovitele stavby. Na jaře začala vítězná firma KONSIT s.r.o v souladu s harmonogramem prací 
se stavebními úpravami. 
 
 

 
 

Kontrolní den na stavbě 

 
V lednu 2016 se škola zapojila mezi žadatele o účast v rozvojovém programu ve vzdělávání MŠMT 
„Rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením“ č.j. 
MŠMT-43229/2015-1. Předložená žádost na pořízení speciální kompenzační pomůcky pro 
nevidomé – software Goodfeel plná verze s jednou licencí byla schválena a dotace poskytnuta. 
 
 
13. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 
 
Odborová organizace spolupracovala s  vedením školy v oblasti zaměstnanosti a hospodaření 
školy, změny úvazku zaměstnance, čerpání dovolené pedagogy a při tvorbě rozpočtu čerpání 
finančních prostředků z FKSP. 
 
 
14. Údaje o činnosti školských zařízení – internátu a školní jídelně 
 
Internát 
 
Vzhledem k probíhající rekonstrukci v areálu školy na Maltézském náměstí internát disponoval jednou 
ubytovací kapacitou s 32 lůžky I. kategorie v ulici Za Poříčskou branou 15 v Praze 8.  
K 31. říjnu 2016 bylo v internátu ubytováno celkem 32 žáků školy, z toho 27 bylo žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Provoz internátu zajišťovalo 5 skupinových vychovatelů  a 2 asistentky 
pedagoga.  
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S ohledem na možná rizika související s lokalitou Karlína proběhlo vzdělávací setkání ve 
spolupráci s Městskou policií Praha a setkání s pracovníky bezpečnostní agentury Nokika, kteří 
zajišťovali dohled při večerním návratu žáků do internátu. Žáci měli možnost vyjadřovat se 
k provozu internátu prostřednictvím Rady internátu. Na její podnět proběhl kurz sebeobrany a bylo 
uskutečněno několik setkání s řešením problematiky bezpečnosti v lokalitě Karlína a možnosti 
cvičení na hudební nástroje v internátu.  
Výchovná a vzdělávací činnost byla realizována na základě inovovaného Výchovného a 
vzdělávacího programu pro internát. Základním cílem byl osobnostní rozvoj žáků, vytváření a 
posilování kompetencí ve stanovených oblastech. S ohledem na zdravotní indikaci žáků byla 
individuálně uplatňována podpůrná opatření, komplexně rehabilitační, relaxační i terapeutické 
přístupy. Východiskem pro činnost vychovatelů byly především principy a zásady pedagogiky 
volného času.  
Sportovní aktivity byly soustředěny na cyklistiku, mimo zimní období se pravidelně konaly jízdy na 
tandemu. Žáci rovněž pravidelně využívali možnost cvičení na posilovacích strojích.  
Výtvarné aktivity se konaly pravidelně, každý týden probíhalo setkání v nadaci Artevide a žáci měli 
možnost na výtvarných workshopech pracovat speciální výtvarnou technikou. Při této činnosti byl 
sledován relaxační a rehabilitační aspekt. Keramický ateliér realizoval svou činnost jednou 
v měsíci, tvorba byla soustředěna na keramické nádoby a jejich dekorování. Výtvarná tvorba 
studentů byla vystavena a prezentována při benefiční akci Prostřený stůl V.   
Nadace Artevide výtvarná díla studentů prezentovala na putovní výstavě, která byla spojena 
s výtvarnými workshopy. Připravena je stálá expozice z tvorby žáků školy. 
Kulturní pořady a akce byly nejnavštěvovanější zájmovou činností. V průběhu školního roku se 
uskutečňovaly návštěvy divadelních představení a abonentních koncertů FOK s pravidelně 
vysokou účastí žáků a další kulturní akce např. swingový festival v Národním domě na 
Vinohradech, koncert Š. Raka v NP muzeu – Vivat Carolus Quartis nebo Adventní koncert 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Karlově. 
Výuka sebeobsluhy probíhala průběžně po celý školní rok, pozornost byla zvláště věnována 
nácviku prostorové orientace na trase internát-škola a zpět. Vychovatelé organizačně zajišťovali 
přepravu studentů se sníženou mobilitou vozy taxi služby, snahou bylo postupné osamostatňování 
žáků při zvládání určené trasy. 
V průběhu školního roku se uskutečnilo několik celodenních akcí, výletů a exkurzí. Žáci navštívili 
Hejnici, Jabkenice, povltavskou stezku nebo katedrálu sv. Bartoloměje a meditační zahradu 
s Památníkem obětem zla v Plzni. 
 
 
 
Školní jídelna  
 
 
Školní jídelna o kapacitě 50 míst a kuchyně s kapacitou 150 strávníků jsou umístěny v samostatné 
jednopodlažní budově. Dvousměnný provoz zajišťovalo pět zaměstnanců (z toho jedna vedoucí, 
dvě hlavní kuchařky a další dvě kuchařky) v celodenním stravování pro 30 žáků ubytovaných 
v internátě. Pravidelně se stravovalo celkem 55 žáků školy a 42 zaměstnanců. Možnost stravování 
bývalých zaměstnanců školy využil jeden strávník. 
Školní jídelna v tomto roce přešla na elektronický systém přihlašování a odhlašování stravy. Škola 
zakoupila skladový a stravovací program, který přispěl k lepší komunikaci se strávníky, pozvednutí 
úrovně školního stravování, např. zavedení dvou menu, došlo ke zkvalitnění výběru potravin, ze 
kterých se vaří. V oblasti vnitřních směrnic byl aktualizován vnitřní řád jídelny.  
Výsledky uskutečněné ankety, týkající se spokojenosti strávníků ve školní jídelně, prokázaly, že 
většina respondentů kladně hodnotila nejen kvalitu stravy a její pestrost, ale také příjemné 
prostředí, přátelský přístup zaměstnanců kuchyně a nově zavedený elektronický systém 
objednávání a výběru z menu.  
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Na zpracování výroční zprávy se podíleli: 
 
 
 
MgA. Naděžda Ostřanská – ředitelka školy 
 
PaedDr. Markéta Kozinová, Ph.D – statutární zástupkyně ředitelky 
 
Bc. Alena Vodová – vedoucí ekonomického a provozně hospodářského úseku 
 
PaedDr. Evžen Perout – vedoucí internátu 
 
Michaela Matysová – vedoucí školní jídelny 
 
Mgr. Jiří Urban – předseda odborové organizace 
 
Mgr. Michaela Černá a kolegové týmu školního poradenství 
 
Mgr. Lukáš Příbaň – autor úvodní strany dokumentu 
 
a vedoucí jednotlivých oddělení  
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Výroční zprávu schválila Školská rada při Konzervatoři Jana Deyla a střední škole pro zrakově  
 
postižené na jednání dne: 
 
 
 
 
Za Školskou radu: 
 
 
 
 
 


