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1. Základní údaje o škole  
  
Název:   Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace (změna ZL s účinností 31. 5. 
               2017) 
              dříve Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené, Praha 1, Maltézské nám 14  
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  
 
ID datové schránky: zv7ac7i 
  
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, od 1. 8. 2017 MgA. Jiří Churáček 
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. 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 
Změnou ZL s účinností 31. 5. 2017 došlo ke změně statusu zařízení, dříve Internátu  
 
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.  
Na jaře 2017 byla dokončena rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. Lázeňská 5, která probíhala  
po dobu dvou školních roků. V době rekonstrukce probíhala výuka v náhradních prostorách, které 
neodpovídaly zejména akustickým a materiálně technickým standardům, avšak umožnily 
překlenout náročné období rekonstrukce a zajistit plynulý průběh vzdělávání. Rovněž provoz dvou 
budov domova mládeže byl po dobu rekonstrukce omezen do jednoho odloučeného pracoviště, 
což si vyžádalo četná opatření v zajištění dopravy zrakově postižených žáků.  
 
V následujících měsících probíhalo vybavování interiéru, včetně instalace aktivních síťových prvků 
a speciálního elektrotechnického vybavení v nově vybudovaném nahrávacím studiu. Několik 
hudebních nástrojů prošlo generální opravou, kterou zajišťovala firma Machart PIANA s.r.o. 
a následně v době hlavních prázdnin se uskutečnilo náročné stěhování hudebních nástrojů 
stěhovací službou Stahl s.r.o. Rekonstrukcí došlo k výraznému zhodnocení budovy, která je na 
velmi dobré estetické úrovni a v některých oblastech poskytuje nadstandardní prostorové 
a materiálně technické zázemí pro odbornou výuku uměleckých předmětů.  
Souběžně s uvedenými pracemi probíhaly úpravy interiéru v hlavní budově školy, kde vznikly 
odborná učebna cizích jazyků, učebna hudební teorie a kabinet. Znovuobnovení provozu domova 
mládeže si vyžádalo úpravy vnitřních prostor, vymalování chodeb a pořízení nových lůžek včetně 
lůžkovin. Veškeré práce byly ukončeny dle plánu a v srpnovém přípravném týdnu nastoupili 
pedagogičtí pracovníci do nově upravených prostor k zahájení nového školního roku. 
 
 
 

 
 

Stěhování klavírů firmou Stahl s.r.o. 
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Školská rada  
 
Školská rada pracovala v druhém 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. Jana Horáčková  – členka rady jmenovaná zřizovatelem. 
Druhý člen rady za zřizovatele nebyl jmenován. 
 
 
2. Přehled oborů vzdělání 
 
 

Kód oboru Obor Délka vzdělávání Pozn. 

82-44N/001 Hudba 6 roků 
dobíhající obor ukončen 

k 30. 6. 2017 

82-44- M,P/01 Hudba 4, 6 roků  

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

k 30. 6. 2017 

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 
 

V době probíhající rekonstrukce budovy L5, v jejímž důsledku došlo ke změnám užívání objektu, 
byl dočasně snížen počet zaměstnanců. To se projevilo zejména na pozicích vychovatel a úklidový 
pracovník.  Ukončením rekonstrukce (březen 2017) a postupným uvedením ostatních do běžného 
provozu budov (srpen 2017) došlo k opětovnému navýšení zaměstnanců na celkový počet 88. 
 

Zaměstnanci Škola Domov mládeže Školní jídelna CELKEM 

Fyzické osoby 74 8 6 88 

Přepočtení na plně 
zaměstnané 

49,878 7,383 5,149 62,410 

 
 

Zaměstnanci Škola 
Domov 
mládeže 

Školní jídelna 
 

Celkem 

 počet přepočet počet přepočet počet přepočet  

Učitelé 58 39,174 - - - - 58 

z toho specializované činnosti a poradenské služby ve škole:* 

Koordinátor ŠVP 1* 0,095     1* 

Školní metodik 
prevence 

1* 0,095     1* 

Výchovný poradce 1* 0,095     1* 

Školní psycholog 1 0,5 - - - - 1 
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Asistent pedagoga 1 0,56 - - - - 1 

Vychovatelé - - 5 4,757 - - 5 

Asistenti ped. – 
noční vychovatelé 

- - 2 2 - - 2 

Ostatní 
zaměstnanci 

14 9,359 1 0,626 6 5,149 21 

celkem 74 49,878 8 7,383 6 5,149 88 

* specializované činnosti a poradenské služby označené * jsou součástí pracovní náplně učitele a nejsou 
započítávány do celkového počtu zaměstnanců. 
 
 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 30. 6. 2017 
 

Pedag. pracovníci Počet Kvalifikovanost v % 
Rozšiřující kvalifikace 

Speciální pedagogika v % 

Učitelé 58 100% 51% 

Asistenti pedagoga 1 100% 100% 

Vychovatelé 7 100% 72% 

celkem 66 100% 74,33% 

 
 
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 

Asistent 
peadogoga 

0 1 0 0 0 0 1 

 

vychovatelé 
 

0 0 0 6 1 0 7 
 

celkem 
 

3 10 17 23 12 1 66 

 
 
4. Údaje o přijímacím řízení  
 
Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 bylo tříkolové, vyhlášené v termínech 13. a 16 ledna, 27. března 
a 28. června 2017. Vzhledem k naplněné kapacitě pěveckého oddělení byl předpokládaný počet přijímaných 
uchazečů velmi omezen a vyhlášeno pouze pro zaměření klasický zpěv. 
 

Konzervatoř Střední škola 

 Hudba Zpěv 
z toho 
žáci se 
SVP 

Ladění 
klavírů/M 

z  toho 
žáci se 
SVP 

HKČ/J 
z  toho 
žáci se 
SVP 

Počet 
přihlášených 

8 11 2 3 0 3 3 

z toho v 1. kole 7 11 2 0 0 1 1 

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

z toho ve 3. kole 0 0 0 2 0 0 0 

Nedostavili se 0 0 0 1 0 1 1 

Počet nepřijatých 0 9 1 2 0 1 1 

Počet přijatých 6 2 1 1 0 2 0 
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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. 10 6 4 0 6 0 0 1,27 

2. 17 3 13 1 17 0 0 1,50 

3. 16 3 13 0 16 0 0 1,77 

4. 12 4 8 0 12 0 0 1,59 

5. 18 4 12 2 18 0 0 1,57 

6. 5 1 4 0 5 0 0 1,88 

celkem 78 21 54 3 78 0 0 1,59 

 
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. 3 1 2 0 3 0 0 1,79 

2 1 0 1 0 1 0 0 2,47 

4 1 1 0 0 1 0 0 1,33 

obor vzdělání 82-44-J/01 – HKČ 

1. 3 1 2 0 3 0 0 1,99 

2. 1 0 1 0 1 0 0 1,93 

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

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 3 0 2 1 2 0 0 1,93 

celkem 12 3 8 1 13 0 0 1,63 

 
 
Výsledky vzdělávání v ukončování studia:  
 

Maturitní zkouška v konzervatoři a střední škole 

obor počet žáků  vyznamenání prospěl neprospěl průměr 

Hudba 6 5 1 0 1,44 

Zpěv 6 2 4 0 1,67 

Ladění klavírů 1 0 1 0 2,00 

celkem 13 7 6 0 1,7 
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Absolutorium v konzervatoři 

obor počet žáků  vyznamenání prospěl neprospěl průměr 

Hudba 4 2 2 0 1,75 

Zpěv 1 1 0 0 1,00 

celkem 5 3 2 0 1,37 

Závěrečná zkouška ve střední škole – obor J 

obor počet žáků  vyznamenání prospěl neprospěl průměr 

HKČ 0 0 0 0 0 

Ladění 4 0 3 1 2,3 

celkem 4 0 4 0 2,3 

 
Výsledky MZ 2017 byly výrazně lepší než v uplynulém roce. V českém jazyce a literatuře se zlepšil průměr 
zkoušky z 3,5 na 2,2, v anglickém jazyce z 3, 00 na 2,4, v dějinách hudby z 2,6 na 1,5, v hudební teorii z 2,6 
na 1,5. Výsledky v hlavním oboru se pohybovaly na podobné úrovni, v roce 2016 byl průměr známek 
v hlavním oboru 1,5, v roce 2017 byl 1,4. Celkový průměr MZ ze všech předmětů byl v roce 2016 2,7 
a v roce 2017 1,7. 
 
Změny v počtech žáků v průběhu školního roku: 
 

Charakter změny Počet žáků 

Vzdělávání přerušeno 5 

Nástup po přerušeném vzdělávání 2 

Vzdělávání ukončeno 5 

Přestup z jiné školy 0 

Přestup na jinou školu 0 

Jiný důvod změny 0 

 
Již po šesté byl vyhlášen motivační program pro žáky, který si klade za cíl ocenit pilné a úspěšné žáky 
a vzbudit zájem a motivaci ostatních.  Oceněni byli čtyři žáci. Simona Němcová, žákyně 5. ročníku, za 
vynikající studijní výsledky, Eva Blažková, DiS absolventka, za vynikající studijní výsledky v průběhu 
celého studia, mimořádné výsledky v hlavním oboru zpěv a vzornou reprezentaci školy v obou studovaných 

oborech zpěv a hra na příčnou flétnu a o hlavní cenu „Nejlepší student školního roku 2016 – 2017, která 
představovala poukázku na realizaci profesionální nahrávky pořízené v novém nahrávacím studiu školy 
v rozsahu 40 minut, se dělili Adam Honzírek, žák 3. ročníku a Eliška Zajícová, žákyně 4. ročníku  
 
 

 
 
6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Pracovníci poradenství ve škole připravili několik programových projektů pro žáky, které reagovaly na 

aktuální problematiku. Tradičním se stalo pořádání půldenního seznamovacího programu prvních ročníků 
maturitních i nematuritních oborů, jehož cílem bylo seznámení s novými žáky školy a vzájemné poznávání 
se spolužáky, spojené s interaktivním seminářem o soužití se zrakově postiženými. 
 „Protikuřácký řetěz“ kreativní formou mapoval přístup žáků k tomuto nezdravému kulturnímu fenoménu, 
jehož výsledky nepotvrdily potřebu uskutečnit celoškolní seminář o rizicích kouření. Problematika rizik 
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kouření byla také připomenuta tematickou nástěnkou ke Světovému dni bez tabáku. Obdobně byl 
připomenut světový den zvýšení povědomí o autismu a zveřejnění komunikačního souboru metodických 
postupů při komunikaci s žáky s PAS.  

.  

 
 

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

Název vzdělávací akce 
Počet 

účastníků 

 „Ideas That Work“ – konference k novým trendům ve výuce angličtiny 2 

Hromadné stravování – Konference k aktuální legislativě a řízení školních jídelen 1 

Evidence majetku – školení Gordic  1 

SW Gordic - inventarizace  1 

Zákoník práce a jeho specifika ve školství (akred. MŠMT pod č.j.: 14011/2015-1-454 1 

Poruchy učení a chování u dětí – proč se dějí a jak je zvládnout – projekt „Děti do 
rodin“ 

47 

Pracovně právní problematika škol  (Aliaves a.s.) 1 

Nové trendy v moderním vaření – školení pro školní jídelny 1 

Specialista na řešení školní šikany a kyberšikany  1 

Žák s potřebou podpůrných opatření 1. stupně (akreditace pod čj. 16616/2016-2-448 1 

HAMU Praha - Fundamenty pěveckého umění v zrcadle času  1 

Konzultační semináře CERMAT ke státní maturitě 4 

Festival Zpívající Kouřim 2017 1 

Počítačový kurz SONS 1 
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8. Údaje o aktivitách a o prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

KONCERTY  

 
Koncert ze skladeb Miroslava Kubičky k jeho životnímu jubileu pořádaný 3. října 2016, anticipoval 
veřejnou koncertní činnost školního roku. 
 

 
 

Mgr. Miroslav Kubička 

 
  
 
Vlastní zahajovací koncert školy byl uskutečněn 19. října 2016.   
V adventní době se stalo již tradičním počinem školy pořádání slavnostních koncertů. Letos 
zazněla gratulační kantáta Františka Adama Míči Čtyři živlové, která byla vyhlášena školním 
projektem. Kantáta byla provedena v choreografii Zdeňky Puklické pod vedením známého 
dirigenta Leoš Svárovský. Celý koncert byl zvukově zaznamenán a je k dispozici na webových 
stránkách školy. Míčova kantáta Čtyři živly byla zopakována 16. ledna 2017 v rámci koncertu 
v kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně.  
Téhož dne se zároveň v budově školy uskutečnil veřejný koncert skladatelského oddělení.  
V měsíci lednu vystoupili sólisté školy na veřejném koncertě, který byl uspořádán v koncertním 
sále v domě U kamenného zvonu na Staroměstském náměstí. Stejné místo bylo využito i v závěru 
školního roku (15. května 2017) pro absolventský koncert Evy Blažkové. V rámci spolupráce 
s Konzervatoří Jaroslava Ježka byly uspořádány dva flétnové koncerty. Závěrečný koncert školy, 
konaný 21. června v koncertním sále Jana Drtiny v budově KJD, veřejnou koncertní činnost 
školního roku uzavřel. 
 
Komorní soubory školy vystoupily na významných akcích; v tomto školním roce např. na sjezdu 
ministrů Rady Evropy nebo v rámci mezinárodního setkání učitelů francouzského jazyka. 
 
Mezi významnou výchovně vzdělávací složku výuky lze považovat pravidelnou spolupráci oddělení 
bicích nástrojů pod vedením Pavla Polívky s edukačními programy České filharmonie.  
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                                                                  Koncertní síň U Kamenného zvonu 

 
 

Přehled koncertů školy: 
 
3. října 
11. října  
19. října 
10. listopadu 
20. prosince 
21. prosince 
26. ledna 
16. ledna 
23. ledna 
18. února 
22. února 
19. dubna 
24. dubna 
11. května 
15. května 
21. června 

Koncert k životnímu jubileu M. Kubičky 
Koncert  žáků Asociace nevidomých Turecko 
Zahajovací koncert 
Koncert pro KAS 
Vánoční koncert HKČ 
Adventní koncert 
Koncert ke 100. výročí vydávání časopisu ZORA – sál Martinů, HAMU Praha 
Koncert v kostele Panny Marie pod řetězem 
Koncert v domě U Kamenného zvonu 
Koncert skladatelského oddělení v Národní technické knihovně 
Koncert na závěr mistrovských kurzů A. Carangela 
Koncert z děl K. E. Macana – koncertní sál Konzervatoře Brno 
Veřejný koncert oddělení klávesových nástrojů a pěveckého oddělení 
Veřejný koncert klavírního, strunného a pěveckého oddělení 
Absolventský koncert Evy Blažkové 
Závěrečný koncert 
 

 
 

Zkouška gratulační kantáty F. A. Míči Čtyři živlové 
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SEMINÁŘE 
 

20. – 22. 2. 2017, koncertní sál JD - Mistrovské pěvecké kurzy Antonia Carangela 
únor 2017, Rudolfinum, Praha Masterclass (Adam Plachetka) 
5. 14. 7 2017, Dolný Kubín, Slovensko - International Master Classes for the Opera Singing 
Semináře oddělení strunných nástrojů ve spolupráci s Pražskou konzervatoří 
Skladatelské semináře s Martinem Smolkou a Slavomírem Hořínkem 
W. Marsalis – návštěva České filharmonie (žestě) 
9. 6. 2017, Odborná společná exkurze žáků a pedagogů oboru Ladění klavírů u firmy „Machat 
Piana“ v Praze 10 
 

 

Pěvecké kurzy maestra Antonia Carangela 

 
 
 
SOUTĚŽE 
 

Také účast v soutěžích patřila k nedílné součásti vzdělávání. Adam Honzírek, žák 3. ročníku oboru 
hra na kontrabas, se účastnil mezinárodní soutěže v rámci projektu Bass Europe (září 2016). 
V dubnu 2017 získal 2. cenu na mezinárodní soutěži Pro Bohemia a v květnu 2017 postoupil do 
2. kola prestižní mezinárodní soutěže v Markneurkirchenu. 
L. Drexlerová, žákyně 4. ročníku oboru hra na trubku a M. Duda, žák 5. ročníku oboru hra na 
pozoun, získali ve svých kategoriích v soutěži „Pardubické dechy“ 2.cenu. Karel Leskovec, žák 
1. ročníku oboru hra na klavír se zúčastnil Mezinárodní soutěže zrakově postižených v Bělehradě. 
Na mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka v Karlových Varech (listopad 2016) získala Eliška 
Zajícová, žákyně 4. ročníku oboru zpěv 2. cenu v kategorii Operní naděje. 2. cenu a zvláštní cenu 
poroty získala též na Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR v Pardubicích. 
2. cenu v kategorii posluchačů konzervatoří do 18 let získala na lednové pěvecké soutěži Allegro 
v Praze Eva Ashumová, čestné uznání v téže kategorii též Simona Valentová. Jonáš Starý, žák 
2. ročníku oboru skladba se zúčastnil koncertu vítězů za loňský rok kompoziční soutěže Generace. 
 
 
 
 
 



13 

 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol  
  
V září 2016 se škola účastnila inspekčního elektronického zjišťování v oblasti problematiky 
vzdělávání žáků umístěných v DOZP prostřednictvím InspIS DATA. 
Ve dnech 27. – 28. 6. 2017 proběhla veřejnoprávní kontrola ČŠI, jejímž předmětem bylo využívání 
prostředků státního rozpočtu poskytnutých škole zřizované MŠMT, a to v kontrolovaném období 
1. 1. – 31. 12. 2016 a 1. 1. 2017 do data kontroly. V kontrolovaných oblastech nebylo zjištěno 
porušení právních předpisů.   
 
 
 
10. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Hlavní činnost  2016 Příjmy v Kč 
 

Příjmy celkem 
 

49 345 913,68 

Dotace zřizovatele 43 625 010,31 

Ostatní příjmy   2 277 430,11 

Zúčtování fondů   3 443 473,26 

 Výdaje v Kč 
 

Výdaje celkem 
 

47 345 913,68 

Náklady na mzdy (včetně OON) a DNP 24 125 000,- 

Sociální a zdravotní pojištění    8 184 391,- 

Cestovné           8 838,- 

Opravy a údržba       4 731 118, 97 

Spotřeba materiálu     1 080.724,04 

Spotřeba energie   1 692 519,- 

Školení a vzdělávání       18 030,- 

Pokuty a penále         1 737,- 

Odpisy dlouhodobého majetku   5 030 677,- 

Jiné ostatní náklady    2 361 947,89 

Zákonné sociální náklady       350 991,78 
 

Hospodářský výsledek 
 

 

Kladný hospodářský výsledek 
 

1 759 939,- 

 
 
Za rok 2016 hospodařila organizace s kladným hospodářským výsledkem v celkové výši 
2 987 065,66 Kč, z toho  1 759 939,- Kč byl z hlavní činnosti organizace a 1 227 126,66 Kč byl 
z jiné činnosti. 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 2016 v organizaci probíhala rekonstrukce budovy v Lázeňské ulici 5, Praha 1, kde poskytl 
zřizovatel finanční prostředky ve výši investiční 19 421 048, 13 Kč a neinvestiční 4 530 813,31 Kč. 
Tyto prostředky byly řádně na konci roku zúčtovány zřizovateli.  
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Hlavní činnost k 30. 6. 2017 Příjmy v Kč 

 
Příjmy celkem 

 
28 816 390,01 

Dotace zřizovatele 28 024 534,83 

Ostatní příjmy      750 823,50 

Čerpání fondů        41 031,68 

 Výdaje v Kč 

 
Výdaje celkem 

 
26 006 652,24 

Náklady na mzdy (včetně OON) a DNP                   11 926 076,- 

Sociální a zdravotní pojištění 4 011 930,- 

Cestovné      16 763,- 

Opravy a údržba     3 060 926,08 

Spotřeba materiálu        779 694,86 

Spotřeba energie        391 177,35 

Školení a vzdělávání         4 434,- 

Náklady drobného dlouh.majetku     1 990 332,62 

Odpisy dlouhodobého majetku   2 519 538,- 

Jiné ostatní náklady     1 305 780,33 

Zákonné sociální náklady        245 930,72 

 
Hospodářský výsledek 

 

 
Hospodářský výsledek před zdaněním 

 
2 809 737,77 

 
K 30. 6. 2017 organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem před zdaněním 
v celkové výši 3 519 451,79 Kč, z toho 2 809 737,77 Kč byl z hlavní činnosti organizace 
a 709 714,02 Kč byl z jiné činnosti. 
Ve výše uvedeném hospodářském výsledků nejsou zahrnuty nutné provozní náklady například 
opravy, malování aj., které má organizace naplánovány do konce roku 2017.  
Zřizovatel schválil účetní závěrku za rok 2016 Protokolem o schvalování dne 16. 6. 2017 
čj.: MSMT – 16 961/2017. 
 
 
11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
V období 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, bylo uspořádáno jednodenní setkání zrakově postižených dětí 
a jejich rodičů z různých míst ČR a SR včetně individuálních konzultací nadaným dětem v průběhu 
školního roku.  
 
 
 

 

12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

Ve školním roce byla dokončena realizace akce „celková rekonstrukce objektu konzervatoře v ul. 
Lázeňská 5“, financovaná ze státního rozpočtu pod číslem SMVS 133V111000012. Budova školy 
byla v březnu 2016 zkolaudována a předána k užívání. Následně proběhly veřejné zakázky 
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malého rozsahu na vyhotovení projektové dokumentace interiérového vybavení, na dodavatele 
mobiliáře, elektrotechnického vybavení, aktivních síťových prvků a počítačového vybavení, 
učebních pomůcek a speciálního příslušenství k hudebnímu vybavení. Veškeré práce související 
s rekonstrukcí budovy byly dokončeny v průběhu hlavních prázdnin.  

 
 

 

Renovace společných prostor 

 
 

 

 
 

Kontrolní den na stavbě – zástupci firmy KONSIT s.r.o. a členové autorského a stavebního dozoru 
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Nahrávací studio před a po rekonstrukci 
 

 

 

 

 
13. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů ve 
vzdělávání 
 

Odborová organizace spolupracovala s vedením školy na tvorbě rozpočtu čerpání finančních 
prostředků z FKSP, rozvrhu čerpání dovolené v roce 2017 a zamýšlených změnách 
v zaměstnanosti.  
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14. Údaje o činnosti školských zařízení – internátu a školní jídelně  

Z důvodu rekonstrukce budovy školy byla pro ubytování žáků využita pouze jedna budova 
internátu, a to v Praze 8, Za Poříčskou branou. Ubytovací kapacita (32 lůžek) byla využita z 84% 
(27 žáků, z toho 19 žáků konzervatoře a 8 žáků střední školy). Z uvedeného počtu ubytovaných 
bylo 16 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Porovnáním s předchozími roky byl mezi 
zájemci o ubytování zaznamenán patrný úbytek indikovaných žáků a nárůst žáků intaktních.  
Významným předělem v činnosti školského zařízení byla od června 2017 změna jejího statusu na 
domov mládeže. V závěru školního roku probíhaly přípravy nové organizace včetně efektivního 
využití volných kapacit. Provoz zajišťovalo pět vychovatelů a dvě asistentky pedagoga – noční 
vychovatelky. Všichni pracovníci splňovali požadované vzdělání vzhledem k vykonávanému typu 
práce. Své znalosti dále prohlubovali v rámci programů DVPP a samostudiem.  
Výchovná činnost vycházela z Výchovně vzdělávacího programu internátu a byla motivována 
snahou o osobnostní rozvoj žáků, posilování a rozvíjení kompetencí ve stanovených oblastech. 
S ohledem na doporučená podpůrná opatření byly při práci s žáky uplatňovány komplexně 
rehabilitační, relaxační a terapeutické přístupy.  

V oblasti zájmové činnosti probíhali pravidelné sportovní aktivity cyklistika a relaxační formy 
posilování. Výtvarné aktivity byly realizovány ve spolupráci s nadací Artevide a zaměřeny na 
kresbu speciální technikou. Tvorba studentů školy byla prezentována při benefiční akci Prostřený 
stůl, který proběhl koncem června na Malostranském náměstí. V průběhu školního roku žáci 
navštívili několik kulturních akcí např. divadelní představení nebo abonentní koncerty FOK.  
V průběhu školního roku bylo pořádáno několik organizovaných výletů, zaměřených na poznávání 
míst spojených s osobnostmi české hudby (Křečovice, Vrchotovy Janovice, Jindřichův Hradec) 
a preventivní pořad ve spolupráci s Policií ČR. Velmi přínosná byla akce „Nevidomí v metru“. 
Cílem bylo seznámit nevidomé s rizikovými situacemi v pražském metru a orientačními pomůckami 
pro zrakově znevýhodněné cestující v metru včetně nácviku používání eskalátorů nebo instruktáže 
v případě pádu do kolejiště.  

 

Školní jídelna  

Ve školní jídelně se stanovenou kapacitou 150 jídel, se stravovalo 119 strávníků, z toho 34 žáků 
s celodenním stravováním, 41 žáků s poledním menu, 43 zaměstnanců a 1 bývalý zaměstnanec 
školy. Celotýdenní provoz zajišťovalo celkem 6 zaměstnanců, z toho 1 vedoucí školní jídelny, 
2 hlavní kuchařky, 2 kuchařky a 1 pomocná kuchařka, zastupující za dlouhodobou nemoc. Ve 
školním roce se toto zařízení zaměřilo především na zkvalitnění stravy zejména po stránce 
výživové a nutriční vyváženosti, druhé menu bylo zpestřeno o vegetariánskou nabídku. Školní 
jídelna zahájila přípravné kroky pro rozšíření klientely o cizí strávníky.  
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V Praze 23. 10. 2017 
 
 
 
 
Na zpracování výroční zprávy se podíleli: 
 
 
 
MgA. Naděžda Ostřanská – ředitelka školy 
 
MgA. Jiří Churáček a PaedDr. Markéta Kozinová, Ph.D – zástupci ředitelky školy 
 
Mgr. Stanislava Lustyková – vedoucí ekonomického a provozně hospodářského úseku 
 
PaedDr. Evžen Perout – vedoucí domova mládeže 
 
Michaela Matysová – vedoucí školní jídelny 
 
Mgr. Jiří Urban – předseda odborové organizace 
 
Mgr. Michaela Černá – metodik školní prevence 
 
Mgr. Lukáš Příbaň – autor úvodní strany dokumentu 
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Výroční zprávu schválila Školská rada při Konzervatoři a střední škole Jana Deyla na jednání dne 
22. 11. 2017. 
 
 
 
 
Za Školskou radu: 
 
Mgr. Jiří Urban, předseda 
 
 
 


