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1. Základní údaje o škole 

 

Název:    Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace 

Sídlo:    Maltézské náměstí 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:    613 873 39 
DIČ:    CZ 613 873 39 
IZO:    600 020 738 
ID datové schránky:  zv7ac7i 
 
Ředitelka školy:  do 31.7.2020 MgA. Naděžda Ostřanská 
    od 1.8.2020 Mgr. Stanislava Lustyková DiS., 
e-mail:    stanislava.lustykova@kjd.cz; reditel@kjd.cz 
tel:    255 719 571 
 
statutární zástupce ředitelky: MgA. Jiří Churáček 
e-mail:    jiri.churacek@kjd.cz 
tel:    255 719 572 
 
zástupce ředitelky:  Mgr. Jiří Urban 
e-mail:    jiri.urban@kjd.cz 
tel:    255 719 574 
 
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); 
 
      

Název Adresa Cílová kapacita  Stav  
k 30.6.2020 

Konzervatoř Lázeňská 5, Praha 1 90 žáků  
Střední škola Maltézské náměstí 14, Praha 1 30 žáků  
Domov mládeže  Lázeňská 3, Praha 1 35 lůžek  
Domov mládeže Za Poříčskou branou 15, Praha 8 30 lůžek  
Školní jídelna Maltézské náměstí 14, Praha 1 200  jídel/den 55 jídel/den 
 
 
 
 
 



2 
 

 
Stručná charakteristika školního roku 2019-2020 
 
Největší zvláštností školního roku 2019-2020 pro všechny typy škol v České republice je dozajista forma distanční 
výuky. Naprosto nestandardní situace pro pedagogy. Z důvodu krizového opatření ze dne 11.3.2020 (nařízené 
mimořádná opatření podle zákona o veřejném zdraví) nebyla možná osobní přítomnost  žáků a studentů 
v Konzervatoři a střední škole Jana Deyla (dále jen“škola“) a škola poskytovala dotčeným studentům a žákům 
vzdělávání distančním způsobem.  
Učitelé vyučovali „na dálku“ podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího 
programu v míře odpovídající okolnostem. Při vyučování byla využívána IT technika dle možností jak pedagogů, 
tak žáků, studentů, například on-line výuka (asynchronní výuka) probíhala přes SKYPE, mailovou poštou (tuto 
možnost využívali nevidomí žáci za výpomoci software Braillský řádek), software ŠkolaOnline formou domácích 
úkolů nebo synchronní výukou, která byla zabezpečena přes službu Microsoft Office 365 – Teams. Synchronní 
výuka byla využívána především u výuky jazyků, a také zaleželo na možnostech vybavenosti IT. Distanční výuka 
byla vyhodnocena v srpnu 2020 tím, že bylo provedeno mezi pedagogy dotazníkové šetření „Zhodnocení témat 
v rámci vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019-2020 tzn. distanční výuka“. Výsledkem výše uvedeného 
šetření bylo vytyčení učiva (témat), které bylo realizováno v reprodukované podobě a přesunuto do následujícího 
školního roku, dále byly určeny úpravy školního vzdělávacího programu (dále jen „ŠVP“) v míře odpovídající 
okolnostem distančního vzdělávání na základě novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb. zákonem č. 349/2020 
Sb., s platností od 25.8.2020. Úpravy ŠVP budou provedeny do 31.1.2021. Dále bude organizace nakupovat a 
obnovovat IT techniku, v září 2020 se budou ověřovat kontakty žáků, studentů a pedagogů, připravuje se jednotná 
softwarová platforma (software KOPANO, kde budou mít přístup jak vidomí, tak nevidomí žáci, studenti) a další.  

 

Stručná charakteristika vybavení školy 

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. 
Musíme brát zřetel na skutečnost, že od března 2020 (uzavřením škol) až do srpna 2020 byla nevyhovující 
epidemiologická situace, což ovlivnila příjmy školy. Přestaly se pořádat koncerty (pronajímání sálů aj.), akce 
pronájmů kurzů přes prázdniny také byly odvolány. A to podepsalo na finančních plánech školy. Nezapomnělo 
se ani na rekonstrukci elektroinstalace v hlavní budově, které je v současnosti zpracována ve formě studie a 
projektová dokumentace byla v srpnu 2020 vysoutěžena přes systém zřizovatele NEN.   
 
Opravy, které byly uskutečněny: 
 Název Hrazeno z provozu Hrazeno z FRM 
1. Výměny řídících jednotek v kotelnách  X 
2. Oprava automatických hlásičů požárů  X 
3. Oprava podlahových krytin domovů mládeže  X 
4. Oprava stávajících oken v hlavní budově  X 
5. Opravy kuchyňských desek a baterií (voda)  X 
6. Výměna zásobníků vody  X 
7. Oprava osvětlení ve školní kuchyni  X 
8.  Restaurátorské opravy sálu  X 
9. Oprava a malířské práce podloubí školy X  
10. Oprava archívu školy X  
11.  Oprava prostor pro zřízení učebny - klavírníci X  
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    Uskutečněné nákupy a služby: 

 Název Hrazeno 
z provozu 

Hrazeno z FRM 

1. Rozšíření programového vybavení GINIS účetnictví  X 
2. Vybavení studentská klubovny  X 
3. Pasportizace objektu – hlavní budovy  X 
4. Mrazící skříň do školní kuchyně  X 
5. Obnova vybavení domovů mládeže X X 
6. Zřízení kuchyňského koutu v hlavní budově X  
7. Zřízení jazykové učebny (nábytek) X  
8.  Nákup 20 PC – stolní X  
9. Nákup tiskáren X  
10. Nákup nářadí pro klavírníky X  
 
V dalším školním roce se budeme snažit zdokonalit softwarové vybavení školy a dále zlepšovat materiálně – 
technické podmínky pro funkčnost školy a ke spokojenosti žáků, studentů a pedagogů. To vše se může uskutečnit 
s ohledem na současnou epidemiologickou situaci a s ohledem pro běžné fungování celé organizace (pronájmy, 
pořádání koncertů, různých hudebních akcí apod.) 
 
Školská rada 
 
Školská rada pracovala ve složení: 
Jan Triebenekl   předseda ŠR a pedagog školy 
PaedDr. Marie Wiesnerová členka ŠR a pedagog školy 
Irena Stiborová   členka ŠR zákonných zástupců nezletilých žáků 
Anna Nesvadbová  členka ŠR za zletilé žáky 
Mgr. Marta Stará  členka ŠR jmenována zřizovatelem (jmenování k 1.9.2017) 
Mgr. Ivana Blažková  členka ŠR jmenována zřizovatelem (jmenování k 26.1.2018) 
 
Školská rada se ve své činnosti řídí na správě školy dle §167 a §168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). 
V letošním školním roce byla věnována velká pozornost fungování distanční výuky a materiální vybavenosti školy 
(IT). 
 
 
 
Studentská rada 
 
Ve školním roce 2019-2020 fungovala Studentská rada v souladu s vedením školy. Na společných setkání byly 
probírány nejaktuálnější potřeby a postřehy žáků a studentů 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 a 23.7.2020 na byl 
navýšen limit zaměstnanců na 70,57. 

 
Zaměstnanci k 31.8.2020 Škola Domov mládeže Školní jídelna Celkem 
Fyzické osoby 89 12 5 106 
Přepočtení na plně zaměstnané 54,93 11,5 5 71,43 
 
K 31.8.2020 je limit zaměstnanců překročen o 0,86 ale nejsou zaznamenány změny, které vyplynou až v  
říjnu a dále se limit zaměstnanců zprůměrní (započítává se i nemocnost) na konci roku nebude limit překročen. 
 
 
 
Zaměstnanci Škola Domov mládeže Školní jídelna Celkem 
 Počet Přepočet Počet Přepočet Počet Přepočet Počet          Přepočet 
Učitelé 72 40,93     72                40,93 
Asistent pedagoga        
Asistent pedagoga  noční   2 2   2                   2 
ŠPP 2 0,75     2                   0,75 
Vychovatelé   8 7,5   8                    7,5 
Ostatní zaměstnanci 15 13,25 2 2 5 5 22                 20,25 
Celkem 89 54,93 12 11,5 5 5 106               71,43 
 

Kvalifikovanost pedagogických pracovníků k 31.8.2020 

Pedagogové Počet Kvalifikovanost v % Rozšiřující kvalifikace na 
speciální pedagogiku v % 

Učitelé 72 100 45,6 
Asistent pedagoga noční 2 100 0 
Vychovatelé 8 100 0 
 

Věková struktura pedagogických pracovníků 

 21-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61-70 let 71 a více let Celkem 
Učitelé 8 15 12 19 16 2 72 
Vychovatelé    6 2  8 
Celkem  8 15 12 25 18 2 80 
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4. Údaje o přijímacím řízení 
 
 
V rámci připrav pro přijímací řízení škola pořádala 24.10.2019 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.  
Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 bylo pro konzervatoř jednokolové, vyhlášené ve dnech 
16. – 17. ledna 2020 (druhý termín 23. 1. 2020). První kolo pro střední školu se konalo 15. 1. 
2020.  
Druhé kolo přijímacího řízení bylo vyhlášeno pouze do střední školy, nezúčastnil se ho však žádný 
uchazeč.  
Řízení probíhalo v souladu s vnitřními předpisy a nastavenými kritérii. Úspěšnost přijatých 
uchazečů byla v konzervatoři 40% a ve střední škole 70%. 
Ve zkoušce z hudební nauky byl kromě ústní komisionální zkoušky zadán písemný test, pro 
uchazeče se zrakovým postižením upraven v braillském notopisu. Po jeho vypracování a 
zhodnocení měli uchazeči možnost podrobnější konzultace se studenty 5. a 6. ročníku předmětu 
Metodika hudební nauky. 
 
 
 Konzervatoř Střední škola 
 Hudba Zpěv z toho žáci s 

SVP 
Ladění klavírů z toho žáci se 

SVP 
Počet přihlášených 21 26 6 10 6 
z toho v 1 kole 21 26 6 10 6 
z toho v 2 kole 0 0 0 0 0 
z toho ve 3 kole 0 0 0 0 0 
Nedostavili se 0 2 0 0 0 
Počet nepřijatých 15 19 4 3 3 
Počet přijatých 6 5 2 7 3 
 
 
 
 
5. Údaje o výsledcích vzdělávání  
 
K 30.9.2019 studovalo v konzervatoři celkem 90 žáků, z toho 30 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami (z nichž 19 bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu) a jeden žák 
studoval souběžně dva hlavní obory. V průběhu školního roku došlo ke změnám v počtu žáků 
v důsledku ukončení vzdělání (2 žáci), přerušení vzdělávání (3 žáci), zanechání studia (4 žáci) a 
přestupu z jiné školy (1 žák). 
 
Ve střední škole studovalo k 30.9.2019 celkem, 23 žáků,  toho 12 žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami (z nichž 8 bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu). V průběhu školního 
roku 1 žák přerušil vzdělávání. 
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Konzervatoř – stav k 30.6.2020 
  Hodnocení Chování  

Ročník Počet 
žáků 

Vyznamenání Prospěl Neprospěl Velmi 
dobré 

Uspokojivé Neuspokojivé Průměr 
ročníku 

% 
Obory vzdělání Hudba 82-44-M/P 01, Zpěv 52-45-M/P 01 

1. 24 13 10 1 24 0 0 1,4 
2. 18 7 11 0 18 0 0 1,48 
3. 9 1 8 0 9 0 0 1,44 
4. 10 5 5 0 10 0 0 1,54 
5. 17 4 13 0 17 0 0 1,58 
6. 13 2 11 0 13 0 0 1,57 

celkem 91 32 58 1 91 0 0 1,5 
 

 
 

Střední škola – stav k 30.6.2020 
  Hodnocení Chování  

Ročník Počet 
žáků 

Vyznamenání Prospěl Neprospěl Velmi 
dobré 

Uspokojivé Neuspokojivé Průměr 
ročníku 

% 
Obor vzdělávání 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů  

1. 8 2 2 4 8 0 0 1,74 
2. 5 2 3 0 5 0 0 1,78 
3. 0 0 0 0 0 0 0 0 
4. 3 0 3 0 3 0 0 2,09 

Obor vzdělávání 82-44-J/01 Hudebně kulturní činnost 
1. - - - - - - - - 
2. 5 3 2 0 5 0 0 1,35 

Obor vzdělávání 82-44-J/01 Ladění klavírů  
1. - - - - - - - - 
2. 2 1 1 0 2 0 0 1,46 

Celkem 23 8 11 4 23 0 0 1,68 
 

 
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 6 3 3 0 
Zpěv 3 3 0 0 
Celkem 9 6 0 0 

Závěrečná zkouška ve střední škole 
Obor Počet žáků Vyznamenání Prospěl Neprospěl 
HKČ 5 2 3 0 
Ladění 2 1 1 0 
Celkem 7 3 4 0 
 
V podzimní maturitní zkoušce byli přihlášeni 2 žáci ve společné části maturitní zkoušky a 2 žáci 
k profilové maturitní zkoušce. K podzimnímu absolutoriu byly přihlášeni 2 žáci. 
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6.   Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 
 
 
Školní rok 2019/2020 byl v mnoha ohledech nestandardní. Vzhledem ke koronavirové krizi a 
následnému vyhlášení nouzového stavu, uzavření škol (v březnu roku 2020) a distanční výuce ve 
zbytku 2. pololetí. Z důvodu těchto skutečností se podařilo realizovat jen některé z naplánovaných 
aktivit. 
Na začátku školního roku se již tradičně uskutečnil osvědčený seznamovací program pro žáky 
prvních ročníků spolu s interaktivním seminářem o soužití se zrakově postiženými. V prvním 
pololetí dále proběhla informativní přednáška o programu DofE - Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu (5. září 2019), přednášky pro žáky o finanční gramotnosti (5. listopadu 2019), ve 
spolupráci s cestovní kanceláří Školní zájezdy, s.r.o. byl pro žáky školy zorganizován poznávací 
zájezd do Salzburgu s cílem seznámit se s místy spojenými s W. A. Mozartem (5. prosince 2019). 
Žáci tak měli možnost rozšířit si v rámci zážitkové pedagogiky své znalosti o W. A. Mozartovi, jeho 
době a získat podněty pro smysluplné využívání svého volného času. 
Aktivity naplánované na druhé pololetí se již zrealizovat nepodařilo. 
Průběžně pak v době běžného provozu školy fungovalo školské poradenské pracoviště a byla 
aktualizována nástěnka v 1. patře hlavní budovy školy s informacemi a významných dnech a akcích 
v jednotlivých měsících.  
V dalším školním roce se zaměříme na zvyšování sociální kompetence žáků a studentů. 
 
 
6.1 Údaje o speciálně pedagogickém centru KJD 
 
 
Po pečlivém zvážení a zjištění, že se nám zvyšují počty žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 
potřebami a zvyšující se náročnosti spolupráce se SPC a PPP jsme v červnu 2020 vybudovali tzv. 
speciálně-pedagogické centrum KJD (dále jen „centrum“) Úkolem našeho centra je soustředit se 
nejen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i vyhledávat žáky, studenty u kterých je 
riziko specifických poruch. Centrum vede speciální pedagog, dále spolupracuje školní psycholog a 
další speciální pedagogové s vychovateli. Ve škole probíhá výuky prostorové orientace, braillského 
notopisu, i jsou zaznamenány zvýšené požadavky SPC na individuální přístupy ke studentů, žáků a 
k jejich  vzdělávání.    
 
 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních  
 
Název vzdělávací akce Počet účastníků 
Podpůrná opatření v praxi 1 
ŠkolaOnLine – tvorba rozvrhu a suplování 1 
Nové trendy v moderním vaření 1 
Pracovní právo ve škole 2 
Seminář konzervatoří – skladba 3 
Konference hromadného stravování 1 
Konzultační seminář CERMAT 2 
Seminář – Příprava žáka na soutěž a Barokní interpretace 1 
EPTA Evropské sdružení učitelů klavíru 1 
Seminář „Formální hodnocení ve školní praxi“ 15 
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7.1 Údaje k akreditacím Konzervatoře a střední školy Jana Deyla 
 
Ve školním roce 2019-2020 jsme zažádali o udělení akreditace k provádění vzdělávacích programů. 
Žádost byla zaslána dne 13.5.2020 č.j. MSMT-20814/2020-3-525   o udělení akreditace na základě 
§ 25 a § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a ve znění pozdějších předpisů. 
Programy jsou akreditovány v souladu s § 10 vyhlášky č. 317/2005., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Organizace má možnost na základě výše uvedeného vydávat osvědčení o 
jejich absolvování. Jedná se o: 
1. Nové metodické postupy výuky hry na zobcovou flétnu pro učitele hudby se zrakovým 
postižením; 
2. Nové metodické postupy výuky hry na příčnou flétnu pro učitele hudby se zrakovým postižením; 
3. Nové metodické postupy výuky hry na klarinet pro učitele hudby se zrakovým postižením; 
4. Nové metodické postupy výuky hry na akordeon pro učitele hudby se zrakovým postižením; 
5. Nové metodické postupy výuky hry na saxofon pro učitele hudby se zrakovým postižením; 
6. Nové metodické postupy výuky hry na  klavír pro učitele hudby se zrakovým postižením; 
Platnost akreditace je do 21.7.2023. 
Dále máme udělenou akreditaci č.j. MSMT-29458/2020-1 k provádění vzdělávacích programů 
akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Platnost akreditace 
je do 4.8.2026. 
 
Pro další školní rok máme rozpracovanou žádost o udělení akreditace programu – „Inkluzivní 
vzdělávání žáků a studentů nejen se zrakovým postižením“. Program by se uskutečňoval v rámci 
celoživotního vzdělávání pro pedagogy. Vyučoval by se částečně distančně, v délce nejméně 80 
hodin a ukončen by byl obhajobou závěrečné práce. Naše škola má dostatek lektorů na tento 
program. Výše uvedené je v jednání. 

Pro další školní rok se staneme fakultní školou Univerzity Karlovy PF dle smlouvy č.j. 
UKPedF/395021/2020 po dobu 2 let. 

 

8. Údaje o aktivitách a o prezentaci školy na veřejnosti – podle jednotlivých oddělení 

Pěvecké oddělení – sekce klasický zpěv 

Pěvecké soutěže a konkurzy 
 
Písňová soutěž B. Martinů 2019 (Praha 18. – 20.10. 2019) 
Emma Balunová (3.r. - tř. MgA. D. Štěpánové - Šimůnkové)   
2. cena v kat. V.A – studentky konzervatoří, klavírní spolupráce – prof. Ahmad Hedar 
Anna Černá (2.r. – tř. MgA. D. Štěpánové- Šimůnkové) 
účast ve finálovém kole – kat. V. A klavírní spolupráce – Mgr. Roman Malý  
Simona Valentová (5.r. – tř. MgA. Barbory Klozové Velehradské) 
účast klavírní spolupráce - Mgr. Roman Malý   
Zuzana Veverková (2.r. – tř. MgA. V. Bartha, Ph.D.) 
účast klavírní spolupráce – MgA. Martin Hršel           
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Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka  (Karlovy Vary 7. - 14.11. 2019) 
Veronika Vandová (5.r. - tř. MgA. B. Klozové Velehradské)  ČU v kat. Operní naděje - klavírní 
spolupráce – PaedDr. Marie Wiesnerová 
 

Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR (Pardubice, 22. – 24.11. 2019) 
Vojtěch Pelka (3. ročník – tř. MgA. Barbory Klozové Velehradské) 
2. cena v kat. II. Mimořádná cena za interpretaci árie W.A. Mozarta, klavírní spolupráce – MgA. 
Martin Moudrý 
Kateřina Vogelová (6.r. - tř. MgA. Zdeny Puklické) 
Čestné uznání 2. stupně v kat. III. klavírní spolupráce – MgA. Radomíra Šlégrová 
Anna Černá (2.r. – tř. MgA. D. Štěpánové-Šimůnkové)  
účast v kategorii I. klavírní spolupráce – Mgr. Roman Malý  
Emma Balunová (3.r. - tř. D. Štěpánové – Šimůnkové) 
účast v kategorii II. 
 

Pěvecká soutěž Olomouc 2019 (27. – 30.11. 2019) 
Anna Flajšmanová (1.r. - tř. Mgr. Jarmily Chaloupkové)  
 2. cena v kat. 15-16 let, klavírní spolupráce prof. Ahmad Hedar 
Anna Hromádková (2.r. – tř. Mgr. Jarmily Chaloupkové) 
účast v 1. kole                                                                                                              
 
 
Umělecká soutěž Allegro 2020 (Praha, Kaiserštejnský palác 25.-26.1. 2020)  
Kristýna Melicharová (5.r. - tř. MgA. B. Klozové Velehradské)  
1. cena – kat. konzervatoří 19 – 20 let, klavírní spolupráce – PaedDr. Marie Wiesnerová      
Veronika Vandová (5.r. - tř. MgA. B. Klozové Velehradské)  
 2. cena - kat. konzervatoří 19 – 20 let. klavírní spolupráce – PaedDr. Marie Wiesnerová  
Sára Karolína Hrůzová (2.r. – tř. MgA. B. Klozové Velehradské)   
3. cena – kat. konzervatoří 17 – 18 let, klavírní spolupráce – Mgr. Roman Malý 

 
Mistrovské pěvecké kurzy a semináře 
Mistrovské pěvecké kurzy  - Karlovy Vary 2020 
aktivní účast – Veronika Vandová – mistrovská třída prof. Magdalény Blahušiakové 
(tř. MgA. B. Klozové Velehradské) 
Mistrovské pěvecké kurzy  - Kroměříž – 14. – 20.8. 2020 
aktivní účast – Emma Balunová – mistrovská třída Kateřiny Kněžíkové 
(tř. MgA. Daniely Štěpánové- Šimůnkové) 
Mistrovské pěvecké kurzy – Festival Jarmily Novotné – Liteň 2020 
aktivní účast – Kristýna Melicharová – mistrovská třída doc. Heleny Kaupové 
(tř. MgA. B. Klozové Velehradské)  
Mistrovské pěvecké kurzy v rámci Letní hud. školy – Holešov – Andreas Scholl 
aktivní účast – Vojtěch Pelka                          
(tř. MgA. B. Klozové Velehradské) 
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Veřejné koncerty a veřejná vystoupení 
Koncert – I. Holzbauer,  J.A. Koželuh – Alessandro nell´Indie,  Zrcadlová síň Klementina – 18.9. 
2019, účinkující: Vojtěch Pelka (dále P. Nekoranec, Kammerorchester Mannheim a Ensemble 18, 
dirigent: Marek Štilec 
Slavnostní koncert Festivalu Jarmily Novotné – účastníci Mistrovských pěv. Kurzů,  
Eliška Zajícová 6.r., Eva Blažková (absolventky 2019), Sukova síň Rudolfina – 20.9. 2019 
Koncert pro Nadační fond HEALTHY HEART.  
účinkující: Daria Konopleva, klavírní spolupráce prof. Janová , divadlo Studio dva – 21.10. 2019 
Vánoční koncert Elišky Zajícové a Vojtěcha Pelky, Pardubice, 8.12. 2019, varhany – Pavel 
Svoboda  
G. Bizet: Lovci perel – Moravské divadlo Olomouc – 13.12. – premiéra opery 
účinkující: Daniel Matoušek (role Nadira) 
F. Hervé: Mamzelle Nitouche – Slezské divadlo Opava – 25.1. 
účinkující: Daniel Matoušek (role Poručíka Champlatreux) 
Adventní koncert KJD -  sál J. Drtiny – 19.12. 2019 
účinkující: Kateřina Vogelová, Vojtěch Pelka 
Jan Jirásek: Broučci – Divadlo J.K. Tyla v Plzni – 12.1. 2020 premiéra opery 
účinkující: Anna Flajšmanová (role Broučka) 
W.A. Mozart: Figarova svatba – Slezské divadlo Opava,  premiéra: 23.2. 2020  
účinkující: Vojtěch Pelka (role Cherubína)  
Vivat Song § Opera – Karlovy Vary 2.3. 2020 
 účinkující: Veronika Vandová 
C. Monteverdi: Korunovace Poppey – Divadlo J.K. Tyla, Plzeň, srpen 2020 – odložená premiéra 
účinkující: Vojtěch Pelka  
   

Interní koncerty 
Interní koncerty probíhaly dle předem stanoveného ročního plánu, a to v termínech 23.10., 6..11., 
20.11., 18.12. 2019 a 12.2. 2020 Ostatní koncerty byly zrušeny vzhledem k uzavření škol a 
mimořádným opatřením. 
 
Pěvecké oddělení – sekce populární zpěv 

Koncerty 
Salmovská literární kavárna; od září do prosince 2019 – účinkování studentů na koncertech 
Koncert na Zlaté promoci v Karolínu; říjen 2019 - účinkování studentů  
8. koncert Misica Panice – 27.2.2020 – účinkovali studenti a prof. Veronika Vítová 
 
Studentky vytvořily v době distanční výuka video – Imagine – John Lennon (na youtube kjd). 
účinkující: Sofia Holubová, Anna Hustedová, Andrea Jarošová, Brigita Klementová, Jaroslava 
Sládková, prof. Foukalová a prof. Vítová ... 
 
Oddělení dechových a bicích nástrojů  
 
Koncerty 
Big Braill Band – koncertní činnost studentů pod vedením prof. Lukáše Čermáka 
Žesťový soubor – koncertní činnost studentů pod vedením prof. Josefa Zámečníka 
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Koncertování s Českým komorním orchestrem,, Českou studentskou filharmonie s Českou 
filharmonie – student Václav Mildorf pod vedením prof. V. Polívky (člen České filharmonie) 
 
Interní koncerty 
Interní koncerty proběhly podle předem stanoveného plánu a to v termínech – 22. 10. 2019, 18. 11. 
2019, 9. 12. 2019, 13. 1. 2020, 11. 2. 2020. 
Ostatní koncerty byly zrušeny vzhledem k uzavření škol a mimořádným opatřením. 
 
Oddělení klávesových nástrojů 
 
Koncerty 
Vystoupení pro KAS (klavír)  – Praha – 14.11.2019 
účinkující: Karel Leskovec, Marie Semínová 
Vystoupení  pro LIOS Klub Strahov – Praha – 18.11.2019 
účinkující: Martin Fořt, Karel Leskovec, Marie Semínová 
Komorní hra na Norském velvyslanectví – Praha – 10.12.2019 
účinkující: Karel Leskovec, Pavel Válek pod vedením J. Kohlerové 
Vystoupení s Filharmonií B. Martinů Zlín – 24.8.2020 
účinkující: Karel Leskovec 
 
Soutěž 
Soutěž konzervatoří v oboru klavír, akordeon, kytara – Pardubice – 22.-24.11.2019 
účastníci: Marie Semínová, Karel Leskovec, Martin Fořt 
 
Oddělení strunných nástrojů 
 
Koncertní činnost 
V letošním roce absolvoval Adam Honzírek, který patří k současné hudební špičce, stal se prvním 
kontrabasistou České filharmonie. Pod vedením prof. Pavla Klečky se zúčastnil nespočet 
koncertů.  
Úspěšnou koncertní činnost má za sebou studentka Daria Kassina – hra na housle pod vedením 
prof. Petra Bernáška  
 
 
Bohužel letošní školní rok byl poznamenán Covidem -19 a většina akcí jako jsou soutěže, koncerty, 
interních koncerty studentů a jiné byly přesunuty na další školní rok. 
 
 
9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 
 
ČŠI řešila v organizaci stížnost ze dne 30.8.2019 na uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky 
dne 20.9.2019 ČŠIA-2537/19-A. Organizace nesprávným způsobem jmenovala do funkce 
hodnotitele ČJ a v nedostatečném předstihu zveřejnila termíny MZ. Organizace přistoupila 
k nápravnému opatření a to, zajistit dostatečné vzdělání hodnotitele a veškeré termíny zveřejňovat 
nejenom na školním intranetu ale i na web stránkách školy.   
V termínu od 14.11.2019 do 19.11.2019 byla provedena ČŠI inspekční činnost, která byla zaměřena 
na hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., školského 
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zákona. Výsledkem byla různá doporučení například zvýšit podporu interaktivní řečové dovednosti 
žáků ve výuce cizích jazyků, nebo lépe vyhodnocovat atmosféru školy prostřednictvím 
zpětnovazebních mechanizmů. Nebylo zjištěno žádné pochybení právních předpisů. 
Dne 5.12.2019 byla v organizaci ve školní kuchyni provedena kontrola HSHMP. Z Protokolu č.j. 
HSHMP 64632/2019 vyplynulo, že nedošlo k žádnému porušení právních předpisů. 
Dle Protokolu MŠMT – odbor kontroly -  č.j. MSMT-42621/2018-5 ze dne 3.7.2019 vyplynulo, že  
organizace porušila § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. – tj. vyprodukovala nesprávnou 
sazbu DPH při rekonstrukci budovy. Jednalo se o stavbu SMVS 133V111000012 (Lázeňská 5, Praha 
1, která probíhala od roku 2017. Škola využila právo a podala k výsledku kontroly námitky 
k posouzení Generálnímu finančnímu ředitelství  na Odbor nepřímých daní a dne 21.2.2020 
Rozhodnutím č.j. 7800/20/7100-20116-050485 dostala vyjádření, že rekonstrukce budovy je podle § 
47 odst. 1 písm. a) zákona o DPH zařazena správně. Z výše uvedeného vyplývá, že škola žádný 
právní předpis neporušila. 
 
  
10. Základní údaje o rozpočtu a hospodaření školy 
 
Hospodaření 2019 
Hlavní činnost k 31.12.2019 Příjmy v tis. Kč 
Dotace zřizovatele 48 997,16 Kč 
Ostatní příjmy 4 100,773 Kč 
Čerpání fondů 3 980,964 Kč 
Příjmy celkem 57 078, 897 Kč 

                                                       Výdaje v tis. Kč 
Náklady na mzdy včetně OON a DNP 32 984,026 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění 11 042,720 Kč 
Cestovné 27,246 Kč 
Opravy a údržba 1 488,316 Kč 
Spotřeba materiálu 1 400,569 Kč 
Spotřeba energie 945, 671 Kč 
Školení a vzdělávání 70,538 Kč 
Pokuty a penále - 
Odpisy dlouhodobého majetku 6 702,425 Kč 
Jiné ostatní náklady 1 743, 724 Kč 
Zákonné sociální náklady 673,659 Kč 
Výdaje celkem 57 078,897 Kč 
Hospodářský výsledek 0 Kč 
 
Rozpočet 2019 v tis. Kč 
 Rozpočtový § MP OON Odvody FKSP ONIV Celkem 
3124 (konzervatoř a škola) 26 814,8  850,00   9 397,022  536,296 4 256,00 41 854,118 
3141 (školní jídelna) 1 468,00 0 506,770 29,360 202,00 2 206,130 
3145 (domov mládeže) 3 523,20 50,00 1 216,248 70,464 77,00 4 936,912 

Celkem 31 806,00 900,00 11 120,040 636,120 4 535,160 48 997,160 
RF využití      3 000,00 
Vlastní zdroje      900,00 
Limit zaměstnanců      69,27 
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Hospodaření 2020 
Hlavní činnost k 30.6.2020 Příjmy v tis. Kč 
Dotace zřizovatele 39 072,798 Kč 
Ostatní příjmy 377,571 Kč 
Čerpání fondů 787,250 Kč 
Příjmy celkem 40 237,620 Kč 

                                                       Výdaje v tis. Kč 
Náklady na mzdy včetně OON a DNP 17 562,298 Kč 
Sociální a zdravotní pojištění 5 879, 937 Kč 
Cestovné 0,332 Kč 
Opravy a údržba 495, 397 Kč 
Spotřeba materiálu 687,053 Kč 
Spotřeba energie 1 162,951 Kč 
Náklady dlouhodobého majetku 27 ,875 Kč 
Školení a vzdělávání 9, 576 Kč 
Pokuty a penále - 
Odpisy dlouhodobého majetku 2 097,728 Kč 
Jiné ostatní náklady 1 588, 471 Kč 
Zákonné sociální náklady 347,546 Kč 
Výdaje celkem 29 859, 164 Kč 
Hospodářský výsledek 10 378,456 Kč 
 
Rozpočet 2020 v tis. Kč 
 Rozpočtový § MP OON Odvody FKSP ONIV Celkem 
3124 (konzervatoř a škola) 27 934,00 650,00 9 661,392 558,680 4 598,000 43 402, 072 
3141 (školní jídelna) 2 420,00 50,00 834,860 48,400 94,698 3 447,958 
3145 (domov mládeže) 4 967,00 0  678,846 99,340 290,620 7 035,806 

Celkem 35 321,00 700,00 12 175,098 706,420 4 983,318 53 885,836 
RF využití      3 000,00 
Vlastní zdroje      900,00 
Limit zaměstnanců      70,57 

 
 
V roce 2019 hospodařila organizace v hlavní činnosti s vyrovnanými příjmy a výdaji (tj. HV 0 Kč). 
Kladný HV měla organizace z jiné činnosti ve výši 82 032,01 Kč, který byl navrhnut do rezervního 
fondu. Dále organizace čerpala účelové prostředky dary ve výši 78 385,- Kč. Na pokrytí provozních 
prostředků čerpala organizace rezervní fond ve výši 3.000.000,- Kč a čerpala fond reprodukce 
majetku ve výši  3 232 324,- Kč. Každoročně je snaha organizace z vlastních zdrojů pokrýt provozní 
prostředky, protože jsou z rozpočtu podhodnoceny.  
V roce 2020 v pololetí je HV vysoký, jelikož organizace obdržela příjem z celkové roční dotace  
72,5%, tudíž se je HV vysoký. V tomto roce bude hospodaření organizace zasaženo 
epidemiologickou situací v celé zemi a hlavně naše příjmy z pronájmů, kterými si vypomáháme 
k hrazení provozních nákladů. Jedná se například o příjmu z pronájmu sálu (v roce 2019 činily 
782.000,- Kč k 30.6.2020 jsou 151.000,- Kč, příjmy z prodeje služeb v roce 2019 1 025.000,- Kč 
k 30.6.2020 196.000,- Kč) a z toho vyplývá, že vlastní příjmy ve 900.000,- Kč nesplníme. Dále je už 
jasné, že v posledním čtvrtletí roku 2020 je situace v oblasti kultury a umění opět tragická, takže 
příjmy z výše uvedených aktivit nebudou. 
Zřizovatel schválil účetní závěrku za rok 2019 Protokolem o sválení účetní závěrky za rok 2019 č.j. 
MSMT – 23 266/2020. 



10 
 

11. Údaje o zapojení školy do projektů a mezinárodních programů  
 
V roce 2020 byl ukončen rozvojový program Podpora uměleckého vzdělávání  pro rovné příležitosti 
č. CZ 02 3 62/00/0016_037/0004850 financovaný z dotace Operačního programu výzkum, vývoj a 
vzdělávání.  
Další projektem, kterého se škola účastní je Mezinárodní cena vévody z Edinburghu,  International 
Award, (DofE) je mezinárodní program pod záštitou britské královské rodiny, který motivuje k 
osobnímu rozvoji všechny mladé lidi ve věku od 14 do 24 let. Cílem programu je podpořit 
komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity ve 
čtyřech provázaných oblastech: rozvoji dovednosti, pohybu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici. 
Účastníci mohou získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát – bronzový 
(minimálně 6 měsíců plnění), stříbrný (min. 12 měsíců plnění) a zlatý (min. 18 měsíců plnění). Ve 
školním roce 2019 – 2020 byl program odložen na další školní rok. 
 
 
12. Údaje o spolupráci s odborovou organizací 
 
S odborovou organizací je každoročně projednáván rozpočet fondu kulturních a sociálních potřeb na 
příslušný rok, dále byly řešeny personální otázky v organizaci a v neposlední řadě schválen platový 
předpis platný od roku 2020.  
 
 
13. Údaje o činnosti školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny 
 
Domov mládeže Konzervatoře a střední školy Jana Deyla poskytoval ve školním roce 2019/2020 
ubytování, stravování a výchovnou činnost žákům v objektu Lázeňská 3 a v objektu Za Poříčskou 
branou 15. Ubytovaní žáci byli rozděleni do tří výchovných skupin. Jednu skupinu tvořili intaktní 
neplnoleté dívky a neplnoletí chlapci v počtu 20 . Druhá skupina byla tvořena plnoletými dívkami a 
chlapci a to jak intaktními, tak se speciálně vzdělávacími potřebami v počtu 19. Třetí skupinu tvořili 
neplnoletí a plnoletí chlapci se speciálně vzdělávacími potřebami čtvrtého a pátého stupně v počtu 
10.  

Ubytovací kapacita, její využití a materiální podmínky 

V objektu Lázeňská 3 byli ubytovaní neplnoletí žáci a plnoletí žáci se SVP. V objektu Za Poříčskou 
branou 15, 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. Čtyři místa v domově mládeže Za Poříčskou branou 15 sloužily k 
nenárokovému víkendovému ubytovávání žáků. Ostatní obsazenost byla nabídnuta v rámci jiné 
činnosti. 

Budova Ubytovací 
kapacita 

Žáci KJD Žáci VOŠ a SŠ Ubytovaní JČ Celkem 

Lázeňská 3, Pha 1 36 26 8  34 
Za Poříčskou 
branou 15, Pha 8 

29 12 3 12 27 

DM Celkem 65 38 11  61 
Nenaplnění kapacity je  z důvodů ponechání volných lůžek jako izolace nemocných  a v současnosti ještě 
ponechána lůžka sloužící jako  karanténa pro Covid – 19. 
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Budova Neplnoletí 
žáci 

Plnoletí 
žáci 

Ubytované  
dívky 
 

Ubytovaní  
chlapci 

Žáci s přiznanými 
podpůrnými 
opatření* 

Lázeňská 3, Pha 1 27 7 13 21 17 
Za Poříčskou 
branou 15, Pha 8 

0 15 6 9 9 

DM Celkem 27 22 19 30 26 
* žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon 

Personální podmínky pro provoz domova mládeže a výchovnou činnost zajišťoval tým vychovatelů a 
asistentů pedagoga, který tvořili: vedoucí vychovatelka, tři skupinoví vychovatelé, tři doplňující 
vychovatelé a dva asistenti pedagoga – noční vychovatelé. Všichni vychovatelé a asistenti pedagoga 
splňovali požadované vzdělání vzhledem k vykonávanému typu práce. Své znalosti si nadále 
prohlubovali v rámci programů DVPP a samostudiem. Tři vychovatelé se zúčastnili celého cyklu 
„Supervize pro učitele, vychovatele, asistenty pedagoga a školní psychology“, který byl pořádán 
Pedagogicko – psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4.  

Pro plánování výchovně vzdělávací činnosti domova mládeže byl základem školní vzdělávací 
program domova mládeže zpracovaný na příslušné aktuální časové období, dále rámcový 
pedagogicko-výchovný plán k ŠVP a minimální preventivní program. Normy soužití, spolupráce, 
kooperace, integrace, realizace a komunikace stanovoval Vnitřní řád Domova mládeže, se kterým 
byli všichni žáci i zákonní zástupci prokazatelně seznámeni.  

Výchovná činnost byla základně motivována snahou o osobnostní rozvoj žáků, posilování a rozvíjení 
kompetencí ve stanovených oblastech. S ohledem na stanovená podpůrná opatření byly při práci s 
žáky uplatňovány komplexně rehabilitační, relaxační a terapeutické přístupy. Neméně důležitým 
cílem byla prevence sociálně patologických jevů. Minimální preventivní program DM byl plánován 
a realizován v součinnosti se školním preventistou a byl součástí Minimálního preventivního 
programu školy. Uskutečněné přednášky: Přednáška BOZ (povinné pro nově ubytované žáky a 
studenty), Boj policie proti drogám (přednáška v Muzeu Policie ČR), Problematika soužití se 
spolužáky s PAS (přednáška Mgr. J. Bittmana). Bohužel opětně ohledně epidemiologické situaci se 
neuskutečnili všechny naplánované přednášky. 

Volnočasové aktivity  

Hlavním cílem volnočasových aktivit v domově mládeže byl a je především rozvoj osobnosti 
jedince, smysluplné aktivní využití volného času, vzájemné se respektování a také snaha předcházet 
a eliminovat výskyt sociálně patologických jevů. Ubytovaní žáci a studenti mají prioritně možnost 
kulturního a sportovního vyžití přímo v prostorách domova mládeže a školy. Mohou využívat 
posilovnu v domově mládeže Za Poříčskou branou, školní tělocvičnu, stůl pro ping pong. V obou 
objektech domova mládeže jsou klubovny, kde je žákům k dispozici klavír, televize, počítač. V obou 
objektech je také plně vybavená cvičná kuchyně. Vychovatelé se snažili nabízet žákům širokou škálu 
volnočasových aktivit. Důraz byl kladen na aktuálnost a originalitu volnočasových aktivit, s cílem na 
psychohygienu a nepodmíněné vzdělávání. Účast na volnočasových aktivitách se řídila především 
zásadou dobrovolnosti a to proto, že na prvním místě stále zůstává plnění školních povinností. 

Nabídka a realizace zájmových činností 

Nabízená zájmová činnost byla na začátku školního roku prezentována dotazníkem a nabízeny byly 
tyto formy zájmové činnosti:  
– sportovní a kondiční aktivity, stolní tenis, plavání, šachy 
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- tematické vycházky, výstavy a vzdělávací pořady 
- Klub mladého diváka - návštěvy koncertů a divadel 
- keramický ateliér, hmatové modelování a workshopy nadace Artevide 
- sebeobsluha a cvičná kuchyně 
 
Zájem o tyto aktivity byl nadprůměrný a neopadl ani během školního roku. Celoročně naplánované 
aktivity však mohly být realizovány pouze do března 2020, kdy byl DM v souvislosti s opatřeními 
vlády uzavřen.  Po znovuotevření domova mládeže v květnu 2020 již byla, vzhledem k hygienickým 
opatřením, realizace většiny naplánovaných aktivit nemožná. V tomto období byly realizovány 
pouze individuální zájmové aktivity typu sportovní, kondiční a tematické vycházky. 
 
Sportovní aktivity 
 
V rámci těchto nabízených aktivit žáci průběžně nepravidelně navštěvovali  plavecké stadiony 
v Praze (Podolí, Radlice, Axa, Tyršův dům),  pravidelné hráli stolní tenis, pravidelně využívali 
posilovnu. Velký zájem byl o kondiční vycházky spojené s relaxačním cvičením. Velmi oblíbené se 
staly pravidelné večery se šachy.  Ve spolupráci s vyučujícími předmětu prostorová orientace 
vychovatelé pravidelně procvičovali trasy, které se nevidomí žáci učili v rámci tohoto předmětu. 
 
Tematické vycházky, výstavy a vzdělávací pořady 

Plánované vycházky si kladly za cíl seznámit žáky s bližším i vzdálenějším okolí školy.  Zájem o ně 
byl jak z řad nevidomých, tak i vidomých žáků. Kromě vycházek do okolí školy s vychovatelem za 
poznávacím účelem, měli žáci možnost účastnit se komentovaných vycházek s profesionálním 
průvodcem:  „Domy na Malé Straně, jak je neznáte“, „Sochy na Karlově mostě“, „Co vše skrývá 
Klementinum“.   V září se žáci účastnili tematického výletu do Nepomuku a Plánice, spojeného 
s koncertem varhanní hudby.  V prosinci žáci a vychovatelé navštívili vánoční trhy v Salcburku a 
prohlédli si město. 

 V období do března 2020 žáci stihli navštívit řadu výstav a vzdělávacích pořadů. Shlédli výstavu 
Francouzský impresionizmus v Národní galerii, dále výstavu Historické portréty Komenského 
v Národním pedagogickém muzeu, která byla spojena s koncertem. Měli možnost si  s komentářem 
prohlédnout kostel sv. Karla Velikého na Karlově, jehož prohlídka byla spojena s adventním 
koncertem. 

Klub mladého diváka - návštěvy koncertů a divadel 

Jako každý rok i letos byl veliký zájem o akce pořádané v rámci Klubu mladého diváka. Jednotlivá 
divadelní představení byla vybírána tak, aby žáci poznali různá divadla v Praze a různé tematické 
žánry. V divadle Viola shlédli hru „Rozmarné léto“, v divadle Minor hru „Omyl profesora Klama“, 
ve Švandově divadle hru „Na větrné hůrce“, v Divadle na Vinohradech hru „Když ptáčka lapají“ a 
v Divadle Kampa hru „Edith Piaf – dnes nechci spát sama“. 

Mimo představení Klubu mladého diváka měli žáci možnost využívat nabídku dvou sponzorovaných 
lístků na každý abonentní koncert FOK. Toho velice rádi využívali.  Mimo to žáci navštěvovali 
pravidelné „Benefiční koncerty u Kapucínů“, varhanní koncerty v Břevnovském a Strahovském 
klášteře.  Žáci se také sami aktivně účastnili kulturního dění v okolí školy. V Komunitním centru na 
Kampě účinkovali v pořadu „Písně, které nejsou vidět“, v kavárně Na kafíčko se představili  
vlastním volně komponovaným programem Vánočních koled a pro velký úspěch pokračovali 
vystoupením „Z našich lidovek“.    
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Keramický ateliér, hmatové modelování a workshopy nadace Artevide 

Výtvarné aktivity se konaly pravidelně každý týden. Ve spolupráci s nadací Artevide měli žáci 
možnost pracovat speciální hmatovou technikou kreslení. Při této činnosti byl sledován především 
relaxační a rehabilitační aspekt. Hmatové modelování v keramickém ateliéru bylo zaměřeno 
především na tvorbu reliéfů, keramických nádob a objektů a jejich následného dekorování.  Výtvarná 
díla žáků byla prezentována mimo jiné na výstavě „Naslepo“ ve Vrtbovské zahradě.  

Sebeobsluha a cvičná kuchyně 

Tyto aktivity byly nabízeny především nevidomým a zrakově znevýhodněných žákům. Měli 
možnost naučit se a procvičit si jednotlivé sebeobslužné úkony jako je povlékání lůžkovin, praní, 
věšení a žehlení prádla, rozeznávání bankovek a mincí, bezpečnou obsluhu peněžního automatu, 
nácvik podpisu apod.   V prostorách cvičné kuchyně se žáci učili bezpečně používat varnou konvici, 
elektrický sporák, mikrovlnnou troubu, mixér. Učili se bezpečně krájet nožem, namazat si chléb 
apod. O vaření ve cvičné kuchyni však byl velký zájem i z řad žáků bez zrakového handicapu. 
Pravidelně se zde žáci společně scházeli, aby si upekli nebo uvařili nějakou dobrotu. Na začátku 
školního roku zde proběhlo seznamovací odpoledne s palačinkami, pekl se štrúdl, před Vánocemi 
vánoční cukroví, vánočky. Tento kroužek se  - nad rámec svých plánovaných cílů - stal místem 
vzájemného setkávání žáků intaktních i s handicapem, žáků z různých škol, plnoletých i 
neplnoletých a vytvářel, nejen svými vůněmi, pocity opravdového domova.   

 
Školní jídelna ve školním roce 2019-2020 měla navýšenou kapacitu na 200 jídel/denně. Průměrně 
se celkem stravovala 148 strávníků z toho 49 studentů s celodenní stravou, 47 studentů s poledním 
menu a 52 zaměstnanců s poledním menu. Také zde probíhala jiná činnost v podobě objednání 
občerstvení (rautů). Provoz jídelny zajišťuje vedoucí školní jídelny, dvě hlavní kuchařky a dvě 
pomocné kuchařky. I zde zasáhla epidemiologická opatření, kdy se ze dne na den zavřely školy a 
sklady zůstaly nevyprázdněny. Některé potraviny musely být z hygienických hledisek zlikvidovány. 
 
 
14. Závěr 
 
Školní rok 2019 -2020 bude jistě poznamenán epidemiologickou situací Covid – 19 nejen v České 
republice. V druhé polovině školní roku jsme ze dne na den přešli na distanční výuky i s vědomím, 
že nemáme zrovna dokonalé IT vybavení (investice do dalších let). Bylo pozoruhodné, jak se s touto 
formou vyrovnali pedagogové i žáci. Až na některé výjimky probíhala dálková výuka pedagog x žák 
dobře. I s této situace jsme zjistili mnoho přínosných poznatků, například, že umíme využívat naši 
komunikační platformu ŠkolaOnline (nevidomí žáci komunikovali například přes Microsoft Teams)  
pro realizaci výuky, že jsme si rozklíčili tematické plány podle důležitosti a realizovatelnosti učiva. 
Vyhodnocení distanční výuky bude provedeno v prvním pololetí dalšího školního roku. Tím, že 
neprobíhala standardně výuka  byly přesunuty veškeré aktivity studentů (od března 2020) na další 
rok – koncerty, hudební soutěže, aj.  
V roce 2020 slaví škola 110. výročí založení, bohužel i všechny akce spojené s tímto výročím 
nemohly být realizované a jsou přesunuty. Slavnostní koncert školy k výše uvedenému výročí je 
přesunut na listopad 2020. 
Tento školní rok byl velice náročný. Pedagogové prokázali své kvality, provozní zaměstnanci 
obětavost při ztíženém provozu a studenti to, jak je pro ně vzdělávání přínosné.  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
K. Leskovec, závěrečný koncert školního roku 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anna Dufková, adventní koncert, prosinec 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Divadlo Ústí nad Labem 2019 G. Bizet Carmen – Eliška Zajícová v roli Mercedes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Smyčcový kvartet, J. Kadlecová, J. Habánová, D. Landsinger a T. Pelikánová, adventní koncert, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A. Honzírek, adventní koncert, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Vojtěch Pelka – Cherubín. Slezské divadlo Opava, 2020. W. A. Mozart Figarova svatba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Na zpracování Výroční zprávy se podíleli: 

 

Mgr. Stanislava Lustyková - ředitelka školy 

MgA. Jiří Churáček  - statutární zástupce ředitelky školy 

Mgr. Jiří Urban   - zástupce ředitelky 

René Vokurka   - ekonom školy 

Iveta Sedláčková  - vedoucí vychovatelka DM 

Mgr. Michaela Černá  - metodik školní prevence 

Michaela Matysová  - vedoucí školní jídelny 

Pokladové autoevaluační zprávy vedoucích oddělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 12.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zprávu schválila Školská rada při Konzervatoři a střední škole Jana Deyla na jednání ze dne  

 

………………………….. 

Za Školskou radu: 

 

Jan Triebenekl - předseda 
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