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Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 
 

Výroční zpráva školy 

školní rok 2018/2019 

 
Osnova vychází z ustanovení §  4  a 5  vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy v návaznosti 

na § 10 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  a z návrhu struktury 

výročních zpráv vypracované  MŠMT.  

 

I. Výroční zpráva o činnosti školy 

  

1. Charakteristika školy  
    1.1.Název školy:  Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 

          Adresa:   Kopeckého sady 10, 301 00 Plzeň 

          Právní forma:  příspěvková organizace  

          Zřizovatel:  Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 

          IČO:   49778111 

          IZO ředitelství: 600009441 

  

    1.2.Kontakty: 

          Telefon:   377 226 325 

          Fax :   377 226 387 

          E-mail:   sekretariat@konzervatorplzen.cz 

          www stránky:   www.konzervatorplzen.cz 

          ředitel školy:  Miroslav Brejcha 

          statut. zástupce: Vojtěch Novák 

          ostatní zástupci:  Jarmila Vlachová, Monika Chocholoušková 

  

    1.3. Datum posledního zařazení do školského rejstříku: 29.5.2019  

S účinností od 1.9.2019 byla provedena úprava nejvyššího nepřekročitelného počtu žáků 

v oborech: v oboru 82-45-P/01 Zpěv zvýšena o 5 žáků na nejvyšší počet 50 žáků v oboru, 

v oboru 82-44-P/01 Hudba snížena o 5 žáků na nejvyšší počet 140 žáků v oboru. 

 

Uskutečněné změny v síti za 2018/2019:  

 

Změna zřizovací listiny Dodatek č. 15, č.j.: PK-ŠMS/9805/18 ze dne 13.9.2018 – sídlo 

příspěvkové organizace: Kopeckého sady 328/10, Vnitřní město, 301 00 Plzeň přechází do 

majetku Plzeňského kraje a předává se škole k hospodaření. 

 

 

 

1.4. Vzdělávací program školy, přehled učebních plánů (včetně schvalovacích doložek):  

Na škole se vyučují dva studijní obory :  

           

 Hudba  (82-44-P/01 a 82-44-M/01) 

 Zpěv   (82-45-P/01 a 82-45-P/01) 
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Rámcový vzdělávací program: 

MŠMT vydalo dne 19.4.2010 pod č.j. 1606/2010-23 RVP pro obory konzervatoří: 82 44-

M,P/01 Hudba a 82-45-M,P/01 Zpěv. Škola zpracovala ŠVP s názvem ŠVP- Konzervatoř 

Plzeň – Hudba, ŠVP – Konzervatoř Plzeň - Zpěv, oba v denní i kombinované formě 

vzdělávání, podle kterých začalo učit od 1.9.2012. 

 

1.5. Součásti školy ( k 30.6.2019) 
   

Uvedený počet zaměstnanců a pedagogických pracovníků je uveden se zaměstnanci, kteří pracují i na dohody o 

provedení práce a pracovní činnosti. 

  

                           

 1.6. Počet tříd a žáků ( bez VOŠ ), včetně žáků závěrečných ročníků  

  
 

Kód a název oboru      
Počet žáků ve 

všech formách 

studia 

Z toho počet 

žáků denního 

studia 

 

       * 

Počet 

ročníků 

 

Průměrný 

počet 

žáků v 

ročníku 
k 30.9. 

2018 

k 31.8. 

2019 

k 30.9. 

2018 

k 31.8. 

2019 

8244P/01 Hudba 157 152 122 117 8* 26,44 

8245P/01 Zpěv 58 56 41 40 8* 26,44 

celkem  215 208 163 157  8* 26,44 

 

 

 

1.6.1. Počet tříd a žáků v jiných formách studia (bez VOŠ ), vč. žáků záv. ročníků 

 
Kód a název oboru      Počet žáků v jiných  formách studia 

/formu studia označte / ** 

 

       * 

Počet 

tříd  

 

Prům. 

počet 

žáků  

na tř. 
k 30.9. 

2018 

forma 

studia 

k 31.8. 

2019 

forma 

studia 

82-44-P/01 Hudba 35 KO 35 KO 1* 35,00 

82-45-P/01 Zpěv 17 KO 16 KO 1* 16,50 

celkem  52 KO 51 KO 2* 25,75 

 *    víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem 

 **  VČ - večerní,  DK - dálková,  DČ – distanční, KO -  kombinovaná  
 

1.6.2. Počet tříd a žáků v oborech VOŠ – denní forma studia 

Konzervatoř nemá obory VOŠ. 

1.6.3. Počet tříd a žáků v oborech VOŠ – ostatní formy studia 

Konzervatoř nemá obory VOŠ. 

 

 

 

 

IZO a název součásti       

 

Kapacita 

součásti 

/cílová/ 

             

Počet 

uživatelů 

celkem 

              

Počet 

vlastních 

uživatelů 

(žáků) 

Počet  

pracovníků 

součásti celkem 

Z toho počet 

pedagogických 

pracovníků 

 

 

Fyz. 

 

Přep. 

 

Fyz. 
 

Přep. 

049778111 Konzervatoř, 

Plzeň, Kopeckého sady 10  
240 208 208   112  62,54     97   50,90 
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2. Údaje o zaměstnancích ( stav k 30.6.2019 )   
  

Počet pracovníků 

celkem 

fyzický/přepočtený 

Z toho počet 

pedagogických  prac. 

fyzický/přepoč. 

Počet pedag. 

prac. se 

vzděláním 

VŠ / VOŠ 

Průměrná délka 

pedagog. praxe 

/za všechny 

pedagog.prac./ 

Počet pedagog. 

prac. splňujících 

odbornou 

způsobilost 

93/60,94 78/49,31 64/14 27 78 

Uvedený počet zaměstnanců a pedagogických pracovníků je uveden bez zaměstnanců, kteří 

pracují na dohody o provedení práce a pracovní činnosti. 

  

 

 

2.2. Přehled o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

počet navštívených vzdělávacích akcí 5 

počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili 6 

 

Obsah vzdělávání -  předmět nebo oblast, pro kterou bylo vzdělávání určeno: 

2018/2019 

 

 

Koordinátor škol. vzdělávacího programu   

   

Práce se skupinovou dynamikou škol. třídy  

  

Inspiromat pro angličtináře    

 

Atraktivní a efektivní vyučovací metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ a SŠ  

   

Studium pro ředitele školy   

 

 

Finanční náklady vynaložené na DVPP :    26 650 Kč   
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3. Údaje o přijímacím řízení  
 

3.1.1.  Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31.8.2019) 

           V případě, že má škola více součástí (např. gymnázium a SOŠ), uveďte údaje   

            za každou součást zvlášť. 

 

  
 

 

 

 

Součást 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

 

 

Počet žáků 

(uchazečů) přijatých 

celkem 

k 31.8.2019 

  

Počet 

podaných 

odvolání proti 

nepřijetí ke 

studiu 

Z toho počet žáků 

přijatých do 

vyššího ročníku než 

prvního 

(na základě 

rozhodnutí ŘŠ) 

 

1. kolo 

př.říz. 

Další 

kola 

př.říz. 

 

konzervatoř 60 0 30 7 6 

celkem 60 0 30 7 6 

 

 

 

3.1.2.  Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v ostatních formách  studia (stav k 31.8.2019) 

           V případě, že má škola více součástí (např. gymnázium a SOŠ), uveďte údaje   

            za každou součást zvlášť. 

 
 

 

 

 

Součást 

 

Počet žáků (uchazečů) 

přihlášených 

celkem 

 

 

Počet žáků 

(uchazečů) 

přijatých 

celkem 

k 31.8.2019 

 

 

Počet podaných 

odvolání proti 

nepřijetí ke studiu 

 

Z toho počet žáků 

přijatých do 

vyššího ročníku než 

prvního 

(na základě 

rozhodnutí ŘŠ) 

 

1. kolo 

př. říz. 

Další kola 

př.říz. 

konzervatoř 0 0 0 0 2 

celkem 0 0 0 0 2 

 

 

3.2.    Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů denního    

          studia včetně nástavbového studia 

 

 

 
Kód  a název oboru 

 

Počet žáků 

přihlášených 

celkem 

Počet žáků 

přijatých 

celkem 

 

k 31.8.2018 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

 

 

Počet 

ročníků 

 

      *        

Z toho 

víceoborové 

ročníky 
1.kolo 

př.říz. 

Další 

kola 

př.říz. 

8244P/01 Hudba 33 0 26 0 1 1* 

8245P/01 Zpěv 27 0 8 7 1 1* 

celkem 60 0 31 7 1 1* 

Víceoborové ročníky jsou značeny hvězdičkou. Studenti konzervatoře NEJSOU děleni na třídy, nýbrž jsou 

 organizováni dle oddělení. 
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3.2.1. Údaje o přijímacím řízení podle jednotlivých studijních a učebních oborů v ostatních    

          formách studia včetně nástavbového studia 

 
 

 

 

Kód a název oboru 

 

Počet žáků 

přihlášených 

celkem 

 

Počet žáků 

přijatých 

celkem 

k 31.8.2018 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

 

 

Počet 

otevíraných 

tříd 

 

           * 

Z toho 

víceoborové 

třídy  
1.kolo 

př.říz.  

Další 

kola 

př.říz. 

8244P/01 Hudba 0 0 0 0 0 0* 

8245P/01 Zpěv 0 0 0 0 0 0* 

celkem 0 0 0 0 0 0* 

* víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem 
 

 

3.2.2. Údaje o přijímacím řízení do studijních oborů VOŠ  

 

          Konzervatoř nemá studijní obory VOŠ.  
 

3.3. Údaje o nezaměstnaných absolventech – ÚP nahlásil, že nemá data k dispozici 

       

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání   
   

4.1. Prospěch žáků  

       Škola - celkové údaje (v případě, že má škola více součástí, např. gymnázium a SOŠ,      

       uveďte údaje za každou součást zvlášť).                   

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav ke dni 31.8.2018 včetně žáků závěrečných 

ročníků) 

součást počet žáků 

celkem 

z toho 

prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováno 

G - - - - - 

Konzervatoř 157 44 98 9 6 

SOŠ - - - - - 

SOU - - - - - 

OU, PrŠ - - - - - 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav ke dni 30.9.2019) včetně žáků závěrečných 

ročníků) 

součást počet žáků 

celkem 

z toho 

prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 

G - - - - 

Konzervatoř 208 62 135 11 

SOŠ - - - - 

SOU - - - - 

OU, PrŠ - - - - 
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Výsledky maturitních zkoušek za jarní i podzimní období 

součást počet žáků 

celkem 

z toho 

prospělo s 

vyznamenáním 

prospělo neprospělo 

G - - - - 

Konzervatoř 21 9 7 5 

SOŠ - - - - 

SOU - - - - 
Počet přihlášených k MZ celkem 24 žáků, z toho 3 žáci MZ nekonali. 

 

Výsledky absolutorií  

součást počet žáků 

celkem 

z toho 

v opravném či 

náhradním 

termínu 

prospělo s 

vyznamenáním 

prospělo neprospělo 

Konzervatoř 21 2 10 11 0 

VOŠ - - - - - 

 

 4.2. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2018/2019 

 
Druh postižení Počet žáků Ročník přípravy 

Sluchové postižení 0 0 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

S kombinací postižení 0 0 

S vývojovými poruchami učení 0 0 

 

 

4.3. Hodnocení výsledků výchovného poradenství 
Výchovný poradce Konzervatoře Plzeň spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky, 

sleduje žáky s výukovými a výchovnými problémy a dále žáky studující podle individuálních 

vzdělávacích plánů. Poskytuje rady žákům i jejich zákonným zástupcům při nřešení vzniklých 

problémů a v otázkách dalšího studia (poskytuje pomoc při vyplňování přihlášek a jejich 

odesílání na VŠ). Dále zprostředkovává styk s PPP. Výchovný poradce má splněné 

kvalifikační studium pro výchovné poradenství. 

 

Ve školním roce 2018/2019 byl řešen v rámci výchovného poradenství zejména případ 

nevhodného chování žáka s podezřením na psychické onemocnění. Zletilému žákovi byla 

doporučena návštěva psychiatra (žák sdělil, že byl hospitalizován a že je léčen) a přerušeno 

studium na dobu nutnou k ustálení jeho psychiky. Vedení školy nemuselo řešit v tomto 

školním roce žádné další závažnější problémy 

 

Na škole působí i metodik prevence, který každoročně realizuje preventivní program ve 

spolupráci v Policí ČR, Hasičským sborem města Plzně a Zdravotnickou záchrannou službou 

Plzeňského kraje. V rámci hodin Občanské nauky žáci absolvovali doplňující akce: 

dvoudenní návštěva Osvětimi, návštěva protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN s 

besedou Policie ČR na téma To je zákon, kámo!  
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4.4. Účast školy na rozvojových programech   
 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko 
CÍL EÚS 2014 – 2020 (KURZFASSUNG KOOPERATIONSPROGRAMM) 

V roce 2019 se Konzervatoř Plzeň zúčastnila společného česko-německého projektu 

přeshraniční spolupráce. Vznikl šestnáctičlenný orchestr tvořený žáky Konzervatoře Plzeň a 

německými hudebníky z několika partnerských škol v Bavorsku, které se projektu zúčastnily. 

Vrcholem projektu bylo týdenní zkouškové období v německém Hofu. Poté následoval 

koncert v tomto městě a reciproční v Plzni. Všechny strany se shodly v pokračování projektu 

v příštích letech. 

 

Čtyřletý grant města Plzně 
MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 

První Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž se v Plzni uskutečnila v roce 2002. Od té 

doby se stala významnou součástí klasické hudební kultury města i regionu. Díky čtyřletému 

grantu je Mezinárodní smetanovská soutěž poprvé finančně zajištěna na delší časové období a 

může být rozvíjena s větším důrazem na dlouhodobou koncepci. 

Grant škola získala poprvé na období let 2012 – 2015. Také v dalším výběrovém řízení 

Konzervatoř uspěla a získala druhý čtyřletý grant na období let 2016 – 2019. Grant zahrnul 

pořádání dvou ročníků soutěže v roce 2016 a v roce 2018 a kryl i výdaje spojené s přípravou a 

propagací soutěže v roce 2019. V době tvorby této výroční zprávy Konzervatoř Plzeň prošla 

s další žádostí o tento grant města do druhého kola výběrového řízení. V současné době 

čekáme na výsledek pro období 2020 – 2023. 

 

4.5. Spolupráce školy se sociálními partnery   
 

Symfonické orchestry 

Špičkoví žáci Konzervatoře se úspěšně zúčastňují konkurzů na místa hráčů v profesionálních 

symfonických orchestrech nebo (v případě zpěváků) na místa sboristů do profesionálních 

pěveckých sborů. Symfonické orchestry zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji projevují 

zájem o část našich studentů již během jejich studia v 5. a 6. ročníku školy. Těmto žákům, 

kteří získají pracovní místo již během studia, škola umožňuje v odůvodněných případech 

studium dle individuálního vzdělávacího plánu. Studenti tak mohou s úspěchem dokončit 

studium, vyhovět požadavkům jejich budoucího zaměstnavatele a plynule navázat po studiu 

na profesionální činnost v orchestrech. V posledních letech se našim absolventům daří 

uplatnit i v zahraničních orchestrech (Anglie, Německo). 

 

Základní umělecké školy 

Konzervatoř pořádala během školního roku 2018 – 2019 ucelenou řadu odborných kurzů, 

které byly zaměřeny na rozvoj talentovaných žáků z regionu. Kurzy probíhají vždy v sobotu 

v Domě hudby a již se pro ně vžily názvy „Klavírní sobota“, „Smyčcová sobota“ atd. Kurzy 

byly vypsány pro všechny běžné hudební nástroje a často sloužily i jako místo neformálního 

kontaktu mezi učiteli ZUŠ a Konzervatoře Plzeň. Kurzy často slouží i jako neformální 

metodická pomoc učitelům ZUŠ. Stalo se již tradicí, že do Plzně přijíždějí nejen děti 

z Plzeňského, ale též z Karlovarského, Středočeského a Jihočeského kraje. Spolupráce 

Konzervatoře Plzeň a základních uměleckých škol v regionu je dlouhodobá, koncepční a 

obohacující obě strany. Základní umělecké školy zejména Plzeňského a Karlovarského kraje 

jsou nejdůležitějšími partnery Konzervatoře. Přicházejí z nich žáci ke studiu a naopak na ně 

odcházejí naši absolventi, kteří díky postavení Konzervatoře v systému vzdělávání mohou na 

ZUŠ učit jako plně kvalifikovaní učitelé.  
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Vysoké školy – úspěchy žáků u zkoušek v ČR i ve velkých městech v Evropě 

Řada absolventů Konzervatoře Plzeň nastupuje po ukončení studií k dalšímu studiu na vysoké 

škole. Většinou se jedná o umělecké školy, nejčastěji o AMU v Praze a JAMU v Brně. 

Někteří žáci uspějí i v přijímacím řízení na vysoké školy v zahraničí v posledním období 

například do Vídně, Londýna, Barcelony, Lyonu nebo Frankfurtu. Konzervatoř pravidelně 

zve lektory z vysokých škol uměleckého zaměření z ČR i ze zahraničí, aby pro žáky školy 

realizovali odborné kurzy, přednášky, popřípadě i koncerty. Žáci Konzervatoře tak mají 

možnost přímého kontaktu s pedagogy vysokých škol, mohou si uvědomit nároky, které na ně 

budou kladeny během talentových zkoušek na vysoké školy i dále během studia. Spolupráce 

s pedagogy vysokých škol je přínosná i pro pedagogický sbor školy, slouží k aktualizaci 

požadavků, sledování nových trendů a vývojových směrů v interpretaci klasické hudby. 

 

 

4.6. Účast žáků v soutěžích v roce 2018/2019 
Přehled oceněných žáků školy v hudebních soutěžích ve školním roce 2018 – 2019 

ukazuje následující tabulka. 

 

Natálie Šmausová - 

zpěv 

Soutěž Pražský pěvec Čestné uznání 

Kryštof Kohout - 

housle 

EMA Vienna violin competition – 

Vídeň, Rakousko 

2. cena 

Iveta Honzů – lesní roh Soutěž Pardubické dechy Čestné uznání 

Pavel Čížek - trombon Soutěž Pardubické dechy 3. cena 

Bruno Kubec - tuba Soutěž Pardubické dechy 3. cena 

Laura Kopřivová - 

flétna 

Soutěžní přehlídka konzervatoří a 

hudebních gymnázií ČR v Teplicích 

1. cena 

Marie Kordíková - 

flétna 

Soutěžní přehlídka konzervatoří a 

hudebních gymnázií ČR v Teplicích 

3. cena 

Ludmila Eliášová - 

flétna 

Soutěžní přehlídka konzervatoří a 

hudebních gymnázií ČR v Teplicích 

Čestné uznání 

Cena za nejlepší 

interpretaci povinné 

skladby 

Barbora Špelinová – 

zobc. flétna 

Soutěžní přehlídka konzervatoří a 

hudebních gymnázií ČR v Teplicích 

1. cena 

Zuzana Gulová – zobc. 

flétna 

Soutěžní přehlídka konzervatoří a 

hudebních gymnázií ČR v Teplicích 

2. cena 

Pavel Čížek - trombon Soutěžní přehlídka konzervatoří a 

hudebních gymnázií ČR v Teplicích 

3. cena 

Eliška Dedková - kytara Mezinárodní kytarová soutěž 

v Gorizii, Itálie 

2. cena 

Eliška Dedková - kytara Mezinárodní kytarová soutěž 

v Bratislavě  

4. cena 

Václav Hřebec - kytara Mezinárodní kytarová soutěž Zruč 

nad Sázavou 

4. cena 

Dominik Klapka - zpěv Písňová soutěž Bohuslava Martinů 2. cena 

Jana Šístková - zpěv Písňová soutěž Bohuslava Martinů 3. cena 
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Soutěžní úspěchy žáků konzervatoře v literárních soutěžích – český jazyk 

 

 

Viktorie Kubálková   Evropa ve škole 2018 2019– 

literární soutěž  

2. místo 

Tereza Růžičková  Evropa Evropa ve škole 

2018 2019– literární soutěž 

1. místo  

a zvláštní cena ředitele 

DJKT doc. MgA Martina 

Otavy, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nela Kindigerová - 

zpěv 

Písňová soutěž Bohuslava Martinů 3. cena 

Izabela Tomiová - zpěv Písňová soutěž Bohuslava Martinů Čestné uznání 

 

Eva Lišková - zpěv Písňová soutěž Bohuslava Martinů Čestné uznání 

Marie Nocarová - zpěv Písňová soutěž Bohuslava Martinů Čestné uznání 

 

Eliška Dedková - 

kytyra 

Plzeňský Orfeus, Cena nadace 700 let 

města Plzně 

 

Marie Nocarová – 

klasický zpěv 

Pěvecká soutěž Allegro 3. cena 

Jitka Rosenbaumová – 

klasický zpěv 

Interpretační pěvecká soutěž 

pedagogických škol Ústí nad Labem 

1. cena 

Dagmar Hladíková – 

klasický zpěv 

Interpretační pěvecká soutěž 

pedagogických škol Ústí nad Labem 

3. cena 

Hynek Hradecký – 

klasický zpěv 

Interpretační pěvecká soutěž 

pedagogických škol Ústí nad Labem 

Čestné uznání, cena za 

interpretaci písně 20. 

století 

Dominik Klapka – 

klasický zpěv 

Duškova pěvecká soutěž - Praha 3. cena 

Dominik Klapka – 

klasický zpěv 

Pražský pěvec 2. cena 

Klára Kašparová – 

klasický zpěv 

Pražský pěvec 3. cena 

Laura Kopřivová - 

flétna 

Mezinárodní flétnová soutěž 

FLAUTIADA 2019 – Banská 

Bystrica 

3. cena 

Bruno Kubec - tuba Mezinárodní soutěž ve hře na 

žesťové nástroje BRNO 2019 

3. cena 



12 

 

4.7. Aktivity žáků v mezinárodních programech: 

 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko 

CÍL EÚS 2014 – 2020 (KURZFASSUNG KOOPERATIONSPROGRAMM) 
V roce 2019 se Konzervatoř Plzeň zúčastnila společného česko-německého projektu 

přeshraniční spolupráce. Vznikl šestnáctičlenný orchestr tvořený žáky Konzervatoře Plzeň a 

německými hudebníky z několika partnerských škol v Bavorsku, které se projektu zúčastnily. 

Vrcholem projektu bylo týdenní zkouškové období v německém městě Hof. Poté následoval 

koncert v tomto městě a reciproční v Plzni. Koncert v Plzni se uskutečnil 13. 3. 2019, 

v německém Hofu proběhl o týden dříve. Všechny strany se shodly v pokračování projektu 

v příštích letech.  

 
 

Mezinárodní hudební soutěže 

Mezinárodní hudební soutěže jsou uměleckou výzvou, které se zúčastňují nejlepší žáci 

Konzervatoře pravidelně. Pro žáky se jedná o významné srovnání vlastních uměleckých 

výkonů se zahraniční konkurencí. Každým rokem také několik špičkových žáků školy získává 

na těchto soutěžích významná ocenění. Ve školním roce 2018 – 2019 se žáci Konzervatoře 

úspěšně zúčastnili mnoha hudebních soutěží v České republice i v zahraničí. Přehled žáků 

školy, kteří se výrazně umístili v hudebních soutěžích v ČR i v zahraničí ukazuje výše 

zveřejněná tabulka (kapitola 4. 6.).  

 

 

Odborné hudební kurzy 

Hudební kurzy, na které žáci školy cestují do zahraničí nejčastěji o prázdninách, jsou vedeny 

významnými hudebními pedagogy, kteří většinou působí na zahraničních vysokých 

hudebních školách. Tyto akce se konají v mnoha zemích Evropy a žáci školy je průběžně 

navštěvují. Výběr konkrétního kurzu i pedagoga je zcela na volbě žáka školy a jeho pedagoga 

hlavního oboru. Konzervatoř i Společnost přátel plzeňské konzervatoře žáky naší školy 

podporují v účasti na těchto kurzech a Společnost přátel plzeňské konzervatoře se snaží 

přispět žákům finančně na cestovné, ubytování na kurzech nebo i na částečnou úhradu 

školného. Výše podpory závisí na finančních možnostech Společnosti přátel plzeňské 

konzervatoře. Žáci konzervatoře mají možnost na zahraničních kurzech poznat jiný pohled na 

řadu odborných detailů studia hudby, na jiné pojetí umělecké i na způsob odlišného řešení 

technické stránky hry nebo zpěvu.   

 

 

 

4.8. Další vzdělávání 
Kurzy k doplnění základního vzdělání konzervatoř nepořádá. 

Rekvalifikační kurzy konzervatoř nepořádá. 
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5. Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku   

( včetně výsledků inspekce provedené ČŠI ) 
 

Kontrola Krajského úřadu Plzeňského kraje – Odbor školství, mládeže a  

sportu 
 

Místo a datum provedení kontroly:  13. – 14. 2. 2019 ve škole 

 

Kontrolované období:    1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

 

Předmět kontroly:    Personální a mzdová agenda 

Vnitřní kontrolní systém 

Hospodaření a správnost účtování 

      Dodržování směrnice RPK o zadávání 

      veřejných zakázek 

      Uveřejňování smluv v registru  

       

Výsledek kontroly:    Přeplatek FKSP 245,- Kč – vrácen na účet KÚPK 

Upraveny příplatky za vedení na nižším stupni 

řízení dle výsledků kontroly 

 

 

Kontrola Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 
 

Místo a datum provedení kontroly:  12. 3. 2019 ve škole 

Kontrolované období:    neurčeno 

 

Předmět kontroly:    Dodržování povinností stanovených předpisy 

      o požární ochraně 

 

Výsledek kontroly:  Nedostatky nebyly zjištěny 

 

 

Kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Plzeň – město 
 

Místo a datum provedení kontroly:  9. 4. 2019 ve škole 

 

Kontrolované období:    1. 9. 2016 – 30. 4. 2019 

 

Předmět kontroly:    Nemocenské pojištění 

      Důchodové pojištění 

      Evidenční listy  

      Mzdové listy 

      Rekapitulace mezd 

      Evidence pracovní neschopnosti 

 

Výsledek kontroly:  Nedostatky nebyly zjištěny 

 

Protokoly všech kontrol za školní rok 2018 – 2019 jsou uloženy ve škole. 
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6. Činnost školy ve školním roce 2018 – 2019 

 

6.1 Pokračující rekonstrukce budovy Konzervatoře v Tylově ulici č. 15 
Krátká historie oprav: vedení školy řešilo i v průběhu školního roku 2018 - 2019 složité a 

komplikované problémy spojené se stavební rekonstrukcí školní budovy v Tylově ulici č. 15, 

kde se od 1. září 2014 rozběhla výuka.  

Interiér budovy prošel v minulých letech částečnou modernizací, která probíhala 

v nadzemních podlažích i v suterénu. V minulém školním roce 2017 - 2018 se jednalo o 

výměnu zdroje vytápění – staré a poruchové plynové kotle byly nahrazeny teplovodním 

topením s připojením na Plzeňskou teplárenskou. Tato akce byla realizována v období srpen – 

září 2017 a proběhla bez problémů. Další a větší investiční akce v budově proběhla v období 

srpen – prosinec 2017 a jednalo se o kompletní výměnu střešní krytiny. Vše zkomplikoval 

nález výskytu dřevokazných hub (dřevomorky) v trámových konstrukcích krovu, ale i v 

podlahových trámech v nižších podlažích. Tento fakt výrazně určil další aktivity školy 

pravděpodobně na několik příštích let. Na základě tohoto nálezu je nutné přistoupit k celkové 

rekonstrukci objektu, která bude tak rozsáhlá, že nebude možné po dobu oprav v budově v 

Tylově ulici vyučovat.  

 

V celém školním roce 2018 – 2019 vznikala prováděcí projektová dokumentace včetně 

výkazu výměr pro GENERÁLNÍ REKONSTRUKCI BUDOVY V TYLOVĚ ULICI Č. 15. 

V červnu 2019 došlo k vypsání veřejné zakázky na generální rekonstrukci objektu a 

v červenci 2019 se poprvé sešla komise pro výběr stavební firmy. Vybraná firma s nejnižší 

nabídkovou cenou nakonec odstoupila od podepsání smlouvy pro realizaci veřejné zakázky. 

V době vzniku této zprávy (září a říjen 2019) hodnotící komise doporučila řediteli 

Konzervatoře výběr další firmy, která se zúčastnila výběrového řízení. V současné době již 

proběhla lhůta pro podání námitek, a protože se nikdo proti výběru této firmy neodvolal, bude 

v říjnu 2019 podepsána smlouva na generální rekonstrukci školní budovy v Tylově ulici 15, 

v Plzni s firmou Silba - Elstav s.r.o. 

 

Přes veškeré těžkosti, které modernizace více než sto let staré a značně zastaralé budovy 

provází, je přestěhování do centra města ze čtvrti Plzeň – Doubravka přínosem, neboť poprvé 

v historii Konzervatoře jsou a budou všechny výukové prostory školy dosažitelné pěšky 

v krátké době a bez nutného použití dopravních prostředků. Dalším kvalitativním posunem 

vpřed je skutečnost, že nová budova školy v Tylově ulici 15 je v majetku Plzeňského kraje. 

 

 

6.2 Akustické problémy v Domě hudby  
Dům hudby, jediný moderní, komorní koncertní sál v Plzni, který je v provozu od roku 2009, 

se potýkal a stále ještě potýká s problémy hluku, který generuje nový nájemce prostoru 

tělocvičny za zadní stěnou koncertního sálu, která s tělocvičnou přímo sousedí. V minulosti 

hladina hluku nikdy nepřekročila meze pro nerušený poslech komorní klasické hudby. Ve 

školním roce 2018 - 2019 nový nájemce, fitcentrum Getup Gym, začal rušit koncerty v Domě 

hudby provozem vzpěračského centra, kdy odhazované činky padají na podlahu, a zvuk s 

otřesy se šíří konstrukcemi sousedících domů. V jednom případě došlo dokonce k uvolnění 

dřevotřískového obkladu na stěně Domu hudby, který odpadl, ale naštěstí nikoho nezranil. 

Sousedství těchto dvou aktivit – vzpěračského centra a komorního koncertního sálu – je 
ZCELA NESLUČITELNÉ, v současné době město Plzeň i Plzeňský kraj hledá nejvhodnější 

řešení – přestěhování vzpěračského centra do jiných prostor. Konzervatoř velmi napjatě čeká 

na výsledek. 
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6.3 Školská rada  
Školská rada ve školním roce 2018 – 2019 na plzeňské konzervatoři řádně fungovala. 

Současné složení Školské rady Konzervatoře Plzeň bylo zvoleno v podzimním termínu roku 

2017 a pracuje na konzervatoři v předepsaném tříčlenném složení – po jednom zástupci 

pedagogů, studentů a zřizovatele školy. Ředitel školy svolal první zasedání nové školské rady 

v souladu s platnými legislativními předpisy. Během školního roku 2018/2019 Školská rada 

vykonávala všechny svoje předepsané činnosti dané legislativou. Neprojednávala žádné 

mimořádné podněty, doporučení nebo stížnosti ze strany žáků, jejich rodičů, pedagogů či 

veřejnosti.  

 

6.4 Studentský parlament 
V září 2016 byl založen na škole studentský parlament. Pracuje v šestičlenném složení. Každý 

ročník denního studia má ve studentském parlamentu po jednom zástupci. Ve školním roce 

2018 – 2019 neprobíhaly z hlediska žáků ani z hlediska vedení školy výraznější aktivity 

studentského parlamentu. Vedení Konzervatoře Plzeň je velmi otevřené k projednávání 

veškerých otázek a podnětů, které studentský parlament vedení školy navrhuje. Jednotlivé 

podněty – například lepší třídění odpadu - se podařilo vyřešit. 

 

6.5 Společnost přátel plzeňské konzervatoře (dále SPPK) 
SPPK se snaží realizovat aktivity, které pomáhají dalšímu rozvoji studentů. SPPK se snažila i 

v roce 2018 – 2019 o finanční podporu studentů, kteří se zúčastnili zahraničních hudebních 

kurzů nebo soutěží. V tomto školním roce se SPPK bohužel potýkala s citelným nedostatkem 

finančních prostředků stejně, jako tomu bylo i v letech minulých. Struktura Společnosti přátel 

plzeňské konzervatoře by potřebovala nový impulz. Vedení Společnosti jedná s několika 

členy pedagogického sboru, kteří by mohli do Společnosti vstoupit a pomoci tuto organizaci 

oživit novými nápady a perspektivou do budoucna. Zatím se však tento záměr nedaří 

realizovat. 

 

 

6.6 Řešení stížností 

počet stížností celkem z toho 

oprávněných částečně oprávněných neoprávněných 

0 0 0 0 

 

 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím 

počet podaných žádostí o informace 2 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 
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6.7 Nejdůležitější kulturní aktivity školy ve školním roce 2018/2019: 
Mezi nejvýznamnější akce školního roku 2018 - 2019, které škola pořádala, patřily zejména 

opakovaná vystoupení všech orchestrů školy – symfonického, dechového i jazzového Big 

Bandu. Konzervatoř opět působila v Plzni i v Plzeňském kraji nejen jako vzdělávací instituce, 

ale též jako kulturní subjekt.  

 

Zahájení Haydnových hudebních slavností orchestrem školy - 7. září 2018 

Jako každým rokem i v září 2018 školní orchestr zahájil festival Haydnovy hudební slavnosti 

koncertem v Dolní Lukavici, v místě, kde Josef Haydn žil a tvořil. Konzervatoř tuto akci 

realizuje tradičně bez nároku na finanční odměnu jako příspěvek k poctě významnému 

hudebnímu skladateli. Na programu koncertu zazněla kromě jiného i Haydnova 1. symfonie 

zvaná Lukavická. Koncert proběhl 7. září 2018 od 17 hodin v kostele sv. Petra a Pavla 

v Dolní Lukavici. 

 

Violoncellový kurz rakouského pedagoga Otmara Müllera – 19. září 2018 

Významný rakouský violoncellista Otmar Müller vedl mistrovský kurz hry na violoncello 19. 

září 2018 v koncertním sále Domu hudby. Interpretačního kurzu se zúčastnili všichni žáci, 

kteří studují hru na violoncello i velká většina pedagogů smyčcového oddělení, kteří kurz 

navštívili také v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků odborných předmětů. 

 

Vyhodnocení programu NADÁNÍ 2018 v Domě hudby a předání ocenění – 3. října 2018 

Program NADÁNÍ vyhlašovaný Plzeňským krajem pro talentované žáky škol byl ukončen 

předáním diplomů i finančním odměn na slavnostním odpoledni, které se konalo v Domě 

hudby v Plzni. Mezi oceněnými žáky se umístilo i několik žáků Konzervatoře Plzeň.  

 

Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž – 33. ročník – 13. – 19. listopadu 2018 

V roce 2018 škola již podeváté pořádala Mezinárodní smetanovskou klavírní soutěž. Velkým 

posunem vpřed byl zájem soutěžících. V letošním ročníku soutěže jsme měli téměř 50 

přihlášek z mnoha evropských zemí i z několika států Asie. Soutěž finančně podporuje 

zejména město Plzeň a Plzeňský kraj. Konzervatoř organizačně řídí celou přípravu, která 

začíná více než rok před zahájením vlastní soutěže. Na celé akci se podílelo mnoho dalších 

partnerů  - Český rozhlas Plzeň, Muzeum B. Smetany Praha, Plzeňská filharmonie a další.  

 

Klavírní sobota věnovaná žákům ZUŠ Plzeňského kraje – 15. prosince 2018 

Tradiční setkání žáků ZUŠ a pedagogů školy se uskutečnilo v Domě hudby 15. prosince 2018. 

Účast byla vysoká – na Konzervatoř přijelo několik desítek talentovaných žáků ZUŠ, kteří 

předvedli své umění pedagogům konzervatoře. Proběhla výuka též za přítomnosti učitelů ze 

základních uměleckých škol. 

 

Slavnostní odhalení pamětní desky Zuzany Růžičkové na budově školy v Kopeckého 

sadech – 14. ledna 2019 

Za účasti představitelů města Plzně, Plzeňského kraje, Konzervatoře i dalších kulturních 

institucí byla na budově školy v Kopeckého sadech slavnostně odhalena pamětní deska české 

cembalistky Prof. Zuzany Růžičkové, která se v Plzni narodila. Po slavnostním odhalení 

proběhl krátký cembalový koncert v budově školy, na kterém zahráli žáci Prof. Zuzany 

Růžičkové. 
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Premiéra školního představení opery ve foyer Divadla J. K. Tyla – 11. března 2019 

Operní oddělení školy nastudovalo a 11. března 2019 provedlo operu – kantátu Josefa 

Myslivečka Zmatek na Parnasu. Kantáta  Il Parnaso confuso je patrně prvním hudebně 

dramatickým dílem českého skladatele Josefa Myslivečka na libreto Pietra Metastasia. 

V nápadité režii Magdaleny Švecové se představila řada žáků operního oddělení školy. 

 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Bavorsko – koncerty v Německu a 

v Plzni – březen 2019 

V roce 2019 se Konzervatoř Plzeň zúčastnila společného česko-německého projektu 

přeshraniční spolupráce. Vznikl šestnáctičlenný orchestr tvořený žáky Konzervatoře Plzeň a 

německými hudebníky z několika partnerských škol v Bavorsku, které se projektu zúčastnily. 

Vrcholem projektu bylo týdenní zkouškové období v německém městě Hof ve dnech 7. – 13. 

března 2019. Poté následoval koncert v tomto městě a reciproční koncert v Plzni. Koncert 

v Plzni se uskutečnil 13. 3. 2019. Všechny strany se shodly v pokračování projektu v příštích 

letech.  

 

Koncert klavíristy Emila Viklického v Domě hudby – 14. března 2019 

Pianista a skladatel Emil Viklický je jednou z nejvýraznějších postav tuzemské hudební 

scény. Svým rozsáhlým hudebním záběrem již dávno přesáhl hranice jazzu. Vedle nahrávek s 

předními světovými jazzmany a snah o fúzi folkloru s jazzem se věnuje i soudobé symfonické 

a filmové hudbě. Do Plzně přijel představit své nové CD, kde spolu s kontrabasistou Petrem 

Dvorským a bubeníkem Tomášem Hobzekem jazzově vzpomínají na písničky legendární 

dvojice Suchý a Šlitr. 

 

Charitativní koncert Rotary Klubu v Domě hudby – 21. března 2019 

Již tradiční jarní akci přivítal Dům hudby 21. března 2019. Na charitativním koncertě 

vystoupili žáci školy v různých komorních sestavách a ve druhé polovině koncertu hrál 

Komorní orchestr Konzervatoře Plzeň. Výtěžek ze vstupného byl použit na charitativní účely. 

 
Koncert Big Bandu Konzervatoře Plzeň v sále školního areálu ve Vejprnické ulici 

v Plzni – 29. dubna 2019 

Big Band Konzervatoře Plzeň koncertoval před zcela zaplněným sálem ve Vejprnické ulici 

v Plzni ve Skvrňanech. Koncertu se zúčastnila i Anita Smisek z USA, která byla na 

Konzervatoři na návštěvě a v minulosti úzce spolupracovala s dirigentem česko-amerického 

původu Joelem Blahnikem, který opakovaně dirigoval velký dechový orchestr Konzervatoře 

Plzeň. Koncertu se zúčastnil i bývalý dirigent dechového orchestru školy pan Jiří Žurek. Šlo o 

příjemné a neformální setkání historie i přítomnosti dechového orchestru Konzervatoře Plzeň. 

 

Klavírní kurz Prof. Jana Jiraského z hudební fakulty JAMU – 30. dubna 2019 

Pro žáky klavírního oddělení škola pozvala Prof. Jana Jiraského z brněnské JAMU na klavírní 

seminář na téma klavírního díla Johanna Sebastiana Bacha. Jan Jiraský je jedním z mála 

umělců, který nastudoval a koncertně provedl jeden z největších Bachových klavírních cyklů 

– Dobře temperovaný klavír. Seminář byl určen především tomuto dílu a měl velký a 

zasloužený ohlas. Kurz byl určen i pro učitele ZUŠ. 

 

Setkání ředitelů středních škol v Domě hudby – 7. května 2019 

Pravidelné setkávání ředitelů středních škol v Plzni tentokrát organizovala Konzervatoř Plzeň. 

Setkání bylo spojeno s krátkým koncertem, na kterém zazněla komorní hudba Antonína 

Dvořáka. Poté následovala pracovní část setkání ve foyer Domu hudby. 
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Závěrečný koncert Symfonického orchestru Konzervatoře  

Velký sál Měšťanské Besedy – 20. června 2019 

Závěrečný koncert Symfonického orchestru Konzervatoře Plzeň byl již tradičně spojen 

s předáním maturitních vysvědčení a absolventských diplomů. Na koncertě vystoupili vybraní 

žáci školy, kteří úspěšně prošli konkurzem pro tento koncert. Výkon orchestru i sólistů byl na 

velmi vysoké úrovni a koncert byl podařenou a slavnostní tečkou za školním rokem 2018 – 

2019. 

 

Školní představení muzikálu na Malé scéně Nového divadla v Plzni – 23. června 2019 

Muzikál Jeptišky od Dana Goggina byl proveden na Malé scéně Nového divadla v Plzni 

v rámci festivalu studentských projektů. Na představení se podílelo téměř celé muzikálové 

oddělení školy, které vzniklo teprve nedávno, nicméně jeho aktivity a kreativita jsou na škole 

nové a přínosné. Řada žáků muzikálového oddělení již dnes profesionálně spolupracuje 

s Divadlem J. K. Tyla v Plzni. 

 

Školní premiéra muzikálu Miluji tě, ale… - 25. června 2019 

Joe DiPietro a Jimmy Roberts jsou autory muzikálu Miluji tě, ale…, který se hraje na 

divadelních scénách po celém světě. Muzikálové oddělení školy dokázalo dva dny po 

představení muzikálu Jeptišky na Malé scéně Nového divadla v Plzni uvést v rámci školy 

další premiéru nového představení, tentokrát muzikál Miluji tě, ale…toto představení po své 

školní premiéře v červnu 2019 bude uvedeno i veřejně ve školním roce 2019 – 2020. 

 

 

7. Závěr 
Školní rok 2018 – 2019 byl velmi složitý zejména v jeho závěru. Pro vedení školy 

pokračovala aktivita i během celých letních prázdnin (červenec a srpen 2019), kdy bylo třeba 

připravit a realizovat stěhování největší školní budovy v Tylově ulici 15 do jiných a menších 

prostor.  

 

Konzervatoř se na konci června 2019 vystěhovala ze své největší školní budovy – z Tylovy 

ulice 15. Znamenalo to přestěhovat desítky klavírů a celý mobiliář školy. Stěhovali jsme vše 

na ČTYŘI různá místa – do dočasných prostor v Podmostní ulici, ale také do budovy ZUŠ 1, 

Revoluční 100, v Lobzích. Část klavírů i dalších věcí byla přestěhována do historické budovy 

v Kopeckého sadech nebo do Domu hudby. Zajistit logistiku stěhování bylo velmi složité, ale 

podařilo se… 

 

Přes tyto velké problémy ve školním roce 2018/2019  Konzervatoř Plzeň splnila v rámci své 

hlavní činnosti vzdělávací i výchovné cíle, které škola má. Škola připravila řadu studentů ke 

studiu na vysokých školách. Řada dalších absolventů nalezla pedagogické uplatnění na ZUŠ 

zejména v Plzeňském kraji a několik žáků nastoupilo do koncertní praxe v orchestrech 

plzeňského a karlovarského regionu. Žáci školy se také v letošním školním roce výrazně 

umístili v národních a mezinárodních hudebních soutěžích. Mimořádných výsledků žáci školy 

dosáhli i v soutěžích z českého jazyka, což se kladně promítlo i do dobrých výsledků v rámci 

státní maturity.  

 

Novým jevem je zvyšující se počet žáků školy, kteří uspějí při talentových zkouškách na 

zahraniční vysoké hudební školy v rámci EU. Naši žáci dále studují například v Londýně, 

Barceloně, Lyonu, Bruselu, Vídni… 
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V průběhu celého školního roku 2018 – 2019 vznikala projektová dokumentace pro generální 

rekonstrukci budovy v Tylově ulici. Během léta 2019 proběhlo výběrové řízení pro výběr 

firmy, která rekonstrukci objektu realizuje. Samotná stavební rekonstrukce budovy fakticky 

začíná právě v týdnech tvorby této výroční zprávy – v říjnu 2019.  

 

Další velmi významnou událostí pro budoucnost Konzervatoře Plzeň bylo zakoupení 

historické budovy školy (Kopeckého sady 10), která byla dlouhá desetiletí v majetku města 

Plzně, do vlastnictví zřizovatele školy - Plzeňského kraje. Tato skutečnost stabilizuje výuku a 

zároveň umožní v bližší či vzdálenější budoucnosti tento památkově chráněný objekt opravit a 

modernizovat. 

 

Konzervatoř Plzeň velmi silně reagovala ve školním roce 2018 – 2019 i na stoleté výročí 

České republiky, které bylo připomínáno v roce 2018. V Domě hudby proběhl velký cyklus 

přednášek s názvem „Osmičková traumata“ na témata významných událostí českých dějin 20. 

století. Přednášky a tematicky zaměřené pořady byly určeny nejen pro žáky naší školy, ale i 

pro žáky dalších středních škol v Plzni a také pro plzeňskou veřejnost. K těmto aktivitám se 

připojily i tematicky laděné výstavy ve foyer Domu hudby. 

 

Konzervatoř Plzeň naplnila školní rok 2018 – 2019 množstvím různorodých aktivit a lze jej 

hodnotit jako velmi úspěšný. Klíčové body pro nejbližší budoucnost jsou dva. Provedení 

úspěšné generální rekonstrukce budovy školy v Tylově ulici č. 15 a také obnovení „hlukového 

klidu“ v koncertním sále Domu hudby, který je v současnosti stále fatálně narušen provozem 

vzpěračského centra v sousedství. 

 

Datum zpracování zprávy: září - říjen 2019 

Datum schválení zprávy školskou radou:  23. října 2019    

         

 

        Miroslav Brejcha  

                                                                      ředitel Konzervatoře, Plzeň, Kopeckého sady 10 
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II. Výroční zpráva o hospodaření školy 
A.            

 

Přehled o hospodaření k 31. 12. 2018 ( v Kč )  

 

a) příjmy 

1. celkové příjmy                                                          38 664 016,38 

2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných  

    zákonných zástupců                                                                  0 

3. příjmy z hospodářské činnosti                                              823 472,93 

 

 

b) výdaje 

1. investiční výdaje celkem                                                  1 113 458,00                 

2. neinvestiční výdaje celkem a z toho:                        38 682 002,78 

náklady na platy pracovníků školy                                    24 054 534 

ostatní osobní náklady                                                     700 000 

zákonné odvody zdravot. a soc. pojištění                           8 185 612 

výdaje na učebnice, uč. texty a uč. pomůcky                    64 184,55 

stipendia                                                                                        0 

ostatní přímé náklady                                                                 784 774,45 

ostatní provozní náklady                                                         4 892 897,78 

 

 

 

 

 

 

B.  

Informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené orgánem kraje v přenesené 

působnosti,  Českou  školní  inspekcí,  Nejvyšším  kontrolním  úřadem,  popřípadě  informace  

o výsledcích kontrol provedených jinými kontrolními nebo inspekčními orgány: 

 

Výsledky všech kontrol během školního roku 2017 – 2018 jsou podrobně uvedeny 

v kapitole 5 této výroční zprávy. 

 

 

C. Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2018 u příspěvkových organizací zřízených krajem  

( výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce ).  
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Příloha č. 1 
 

Kopie účetních výkazů k 31.12.2018  
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Příloha č. 2 

 
Kulturní aktivity v Domě hudby ve školním roce 2018/2019  

 
 

 


