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Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 
 

Výroční zpráva školy 

školní rok 2019/2020 

 
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 2019/2020:  

 

Poslední změna zřizovací listiny Dodatek č. 15, č.j.: PK-ŠMS/9805/18 ze dne 13.9.2018.  

 

 

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) 

 

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 
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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 30.6.2020) 
   

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. 

2019 

k 31.8. 

2020 

k 30.9. 

2019 

k 31.8. 

2020 

8244P/01 Hudba 158 157 123 123 8* 27,25 

8245P/01 Zpěv 61 60 45 45 8* 27,25 

celkem  219 217 168 168  8* 27,25 

 

 

 

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. 

2019 

forma 

studia 

k 31.8. 

2020 

forma 

studia 

82-44-P/01 Hudba 35 KO 34 KO 2* 25,00 

82-45-P/01 Zpěv 16 KO 15 KO 2* 25,00 

celkem  51 KO 49 KO 2* 25,00 

 *    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  
240 219 219   96  64,28     81   51.59 
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2. Údaje o zaměstnancích ( stav k 30.6.2020 )   
  

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 

96/64,28 81/51,59 66/15 28 79 

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 1 

počet pedagogů školy, kteří se vzdělávání zúčastnili 1 

 

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

2019/2020 
 

Kreativní metody ve výuce cizích jazyků  

Finanční náklady vynaložené na DVPP :    4 700 Kč   

 

 

 

3. Údaje o přijímacím řízení  
 

3.1.1.  Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v denní formě studia (stav k 31.8.2020) 

           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 1.9.2020 

  

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 30 0 28 5 8 

celkem 30 0 28 5 8 
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3.1.2.  Přijímací řízení do 1.ročníku SŠ v ostatních formách  studia (stav k 31.8.2020) 

           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 31.8.2020 

 

 

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 30 0 24 4 1 

celkem 30 0 24 4 1 

 

 

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 1.9.2020 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

 

 

Počet 

ročníků 

 

      *        

Z toho 

víceoborové 

ročníky 
1.kolo 

př.říz. 

Další 

kola 

př.říz. 

8244P/01 Hudba 31 0 21 0 1 1* 

8245P/01 Zpěv 20 0 7 5 1 1* 

celkem 51 0 28 5 1 1* 

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

 organizováni dle oddělení. 

 

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 1.9.2020 

 

Počet 

odvolání 

proti 

nepřijetí 

 

 

Počet 

otevíraných 

tříd 

 

           * 

Z toho 

víceoborové 

třídy  
1.kolo 

př.říz.  

Další 

kola 

př.říz. 

8244P/01 Hudba 16 0 14 1 1 1* 

8245P/01 Zpěv 21 0 10 3 1 1* 

celkem 37 0 24 4 1 1* 

* víceoborové třídy označte vámi zvoleným symbolem 
 

 

3.2.2. Údaje o přijímacím řízení do studijních oborů VOŠ  

 

          Konzervatoř nemá studijní obory VOŠ.  
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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 31.8.2020) včetně žáků závěrečných 

ročníků) – denní forma studia 

součást počet žáků 

celkem 

z toho 

prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 

G - - - - 

Konzervatoř 168 74 88 6 

SOŠ - - - - 

SOU - - - - 

OU, PrŠ - - - - 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav ke dni 31.8.2020) včetně žáků závěrečných 

ročníků) – kombinovaná forma studia 

součást počet žáků 

celkem 

z toho 

prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo 

G - - - - 

Konzervatoř 49 15 28 6 

SOŠ - - - - 

SOU - - - - 

OU, PrŠ - - - - 

 

Výsledky maturitních zkoušek za jarní i podzimní období 

součást počet žáků 

celkem 

z toho 

prospělo s 

vyznamenáním 

prospělo neprospělo 

G - - - - 

Konzervatoř 24 10 14 0 

SOŠ - - - - 

SOU - - - - 
 

Výsledky absolutorií  

součást počet žáků 

celkem 

z toho 

v opravném či 

náhradním 

termínu 

prospělo s 

vyznamenáním 

prospělo neprospělo 

Konzervatoř 24 2 10 14 0 

VOŠ - - - - - 
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 4.2. Údaje o integrovaných žácích ve školním roce 2019/2020 

 
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 řešení 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 2019/2020 nebyl řešen v rámci výchovného poradenství žádný závažnější 

problém. 

 

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.  

 

 

4.4. Účast školy na rozvojových programech   
 

Nový čtyřletý grant Magistrátu města Plzně pro období 2020 - 2023 

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 finančně zajištěna na delší časové období a může 

být rozvíjena s větším důrazem na dlouhodobou koncepci. 

Čtyřletý 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. Konzervatoř uspěla také se svojí třetí žádostí o 

výše uvedený grant. Pokryje roky 2020 – 2023. Vzhledem ke koronavirové krizi v roce 2020 

byla Smetanovská klavírní soutěž přesunuta z podzimu 2020 na duben roku 2021. 

V organizaci nového grantu budou pokryty dva roky přípravné (2020, 2022) a dva roky 

soutěžní (2021, 2023). 
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4.5. Spolupráce školy se sociálními partnery   
 

Základní umělecké školy 

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.  

 

Konzervatoř pořádala během školního roku 2019 – 2020 ucelenou řadu odborných kurzů, 

které byly zaměřeny na rozvoj talentovaných žáků z regionu. 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.  

 

Ve školním roce 2019 – 2020 byly tyto kurzy ukončeny současně s uzavřením středních 

škol v březnu 2020 z důvodu pandemie koronaviru. Doufáme, že první polovina 

kalendářního roku 2021 Konzervatoři umožní obnovit tuto spolupráci, která je 

obohacující pro naši školu, učitele ZUŠ i jejich žáky. 

 

 

 

Vysoké školy hudebního zaměření 

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. 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.  

 

Profesionální sborová tělesa a symfonické orchestry 

Na konci každého školního roku odcházejí někteří naši absolventi přímo do praxe v některém 

z profesionálních symfonických orchestrů nebo v případě zpěváků do profesionálních 

pěveckých sborů. 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 a pěvecké sbory (například Divadla 

J. K. Tyla) 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 nebo pěveckých sborech. 
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4.6. Účast žáků v soutěžích v roce 2019/2020 
Přehled oceněných žáků školy v hudebních soutěžích ve školním roce 2019 – 2020 

ukazuje následující tabulka. 

 

Laura Kopřivová - flétna Pardubické dechy - dřeva 1. cena a titul Absolutní vítěz 

v oboru flétna 

Lucie Künzelová - flétna Pardubické dechy - dřeva 3. cena 

Marek Bělohouhek - klarinet Pardubické dechy - dřeva 3. cena 

Anna Farářová - fagot Pardubické dechy - dřeva 3. cena 

Adam Znamenák - fagot Pardubické dechy - dřeva 3. cena 

Tereza Vodáková - flétna Pardubické dechy - dřeva Čestné uznání 

Jiří Morkes - kytara 42. Soutěžní přehlídka 

konzervatoří a hudebních 

gymnázií 

3. cena 

Eliška Dedková - kytara 42. Soutěžní přehlídka 

konzervatoří a hudebních 

gymnázií 

3. cena, ocenění za nejlepší 

interpretaci skladby J, S. 

Bacha 

Jiří Morkes – kytara,  Eliška 

Dedková - kytara 

Mezinárodní kytarová soutěž 

Brémy 

Postup do finále 

Kateřina Trojanová - skladba Mezinárodní skladatelská 

soutěž v kompozici 

koncertního melodramu - 

Praha 

2. cena 

Michal Švec – klasický zpěv Písňová soutěž Bohuslava 

Martinů - Praha 

3. cena, cena Pražského 

hudebního institutu, live 

nahrávka ČRO, cena naklad. 

Bärenreiter za interpretaci 

písně 20. a 21. stol. 

Denisa Brožáková – klasický 

zpěv 

Písňová soutěž Bohuslava 

Martinů - Praha 

3. cena 

Nela Kindigerová – klasický 

zpěv 

Písňová soutěž Bohuslava 

Martinů - Praha 

3. cena 

Valentina Blahníková – 

klasický zpěv 

Písňová soutěž Bohuslava 

Martinů - Praha 

Čestné uznání 

Dominik Klapka – klasický 

zpěv 

Pěvecká soutěž Ant. Dvořáka 

– Karlovy Vary 

Čestné uznání 

Michal Švec – klasický zpěv 42. Soutěžní přehlídka 

konzervatoří a hudebních 

gymnázií 

3. cena 

Jitka Rosenbaumová – 

klasický zpěv 

42. Soutěžní přehlídka 

konzervatoří a hudebních 

gymnázií 

Čestné uznání 

Jan Tonár – klasický zpěv 42. Soutěžní přehlídka 

konzervatoří a hudebních 

gymnázií 

Čestné uznání 

 Jiří Morkes - kytara Bremen Guitar Art Youth speciální cena poroty za 
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4.7. Aktivity žáků v mezinárodních programech: 

 
Mezinárodní hudební soutěže konané v ČR i v zahraničí 

Ve školním roce 2019 – 2020 se žáci Konzervatoře úspěšně zúčastnili několika 

mezinárodních hudebních soutěží konaných v České republice i v zahraničí. Přehled žáků 

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

zveřejněná tabulka (kapitola 4. 6.).  

 

Zejména mezinárodní hudební soutěže v zahraničí jsou velkou 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.  

 

Samozřejmě i v této oblasti se velmi negativně projevila pandemie nemoci covid-19. Po 

dobu prakticky celého druhého pololetí školního roku 2019 – 2020 byly jak národní tak i 

mezinárodní soutěže zrušeny.  

 

 

Hudební kurzy vedené zahraničními lektory v ČR i v zahraničí 

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. 

Competition 2020 nejlepší interpretaci barokní 

skladby J.S. Bacha a 4. místo 

Eliška Dedková - kytara Bremen Guitar Art Youth 

Competition 2020 

1. cena 

Michal Švec - zpěv Pěvecká soutěž Allegro 2020 1. místo, cena za nejlepší 

interpretaci písně L.van 

Beethovena 

Jan Tonár - zpěv Pěvecká soutěž Allegro 2020 2. cena 

Eva Lišková - zpěv Pěvecká soutěž Allegro 2020 2. cena 

Janel Najafli - housle The 3rd International 

Competition New Harmony – 

Gruzie, Azerbajdžán 

1. cena a titul laureáta 
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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 EKONOMICKÝ 
 

Místo a datum provedení kontroly:  1. 10. 2019 – 13. 12. 2019 ve škole 

 

Kontrolované období:    1. 1. 2016 – 31. 12. 2018 

 

Předmět kontroly:    Oblast hospodaření s majetkem 

Správnost vykázaných hospodářských 

výsledků 

Vynakládání finančních prostředků 

      Vnitřní kontrolní systém 

        

       

Výsledek kontroly: Vzhledem k délce a rozsahu kontroly není možné   

 komentovat celý protokol. Nebyly zjištěny 

závažné nedostatky. Drobné nedostatky byly 

odstraněny – viz zpráva ředitele z 27. 1. 2020. 

 Protokol o kontrole z 2. 1. 2020 je uložen pod 

jednacím číslem: PK-EK/3/20 

  

 

6. Činnost školy ve školním roce 2019 – 2020 

 

Pokračující rekonstrukce budovy Konzervatoře v Tylově ulici č. 15 
Krátká historie oprav budovy v Tylově ulici č. 15:   

Interiér budovy prošel v minulých letech částečnou modernizací, která probíhala 

v nadzemních podlažích i v suterénu. Ve 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 bylo nutné přistoupit 

k celkové rekonstrukci objektu, která je tak rozsáhlá, že není možné po dobu oprav 

v budově v Tylově ulici vyučovat.  

 

V první polovině roku 2019 byla dokončena 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. 

Hodnotící komise doporučila řediteli Konzervatoře výběr další firmy, která se zúčastnila 
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výběrového řízení. V říjnu 2019 byla podepsána smlouva na generální rekonstrukci školní 

budovy v Tylově ulici 15, v Plzni s firmou Silba - Elstav s.r.o. 

Stavební práce se rozběhly v listopadu 2019 a v době tvorby této zprávy (říjen 2020) je 

rekonstrukce budovy v plném proudu. Je pravděpodobné, že vzhledem k nalezeným 

stavebním komplikacím i k pozdnímu začátku realizace rekonstrukce bude termín dokončení 

a předání díla posunut na květen 2021. 

 

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

provází, je přestěhování školy 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. 

 

 

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

se potýkal v roce 2019 s problémy hluku, který generoval 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. V roce 2019 

nový nájemce, fitcentrum Getup Gym, začal rušit koncerty v Domě hudby provozem 

vzpěračského centra, kdy odhazované činky dopadaly na podlahu tělocvičny. Zvuk s otřesy se 

šířil konstrukcemi sousedících domů. V jednom případě došlo dokonce k uvolnění dřevěného  

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

dvou aktivit – vzpěračského centra a komorního koncertního sálu – bylo ZCELA 

NESLUČITELNÉ. Díky velké pomoci Plzeňského kraje se podařilo v závěru roku 2019 

vzpěračské centrum přestěhovat a tento velký problém byl na konci roku 2019 úspěšně 

vyřešen.  

 

Školská rada  
Školská rada v roce 2019 - 2020 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 roku 2019 - 2020 Školská rada vykonávala všechny svoje 

předepsané činnosti dané legislativou. Neprojednávala žádné mimořádné podněty, doporučení 

nebo stížnosti ze strany žáků, jejich rodičů, pedagogů či veřejnosti.  

 

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 

2019 - 2020 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. 
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6.5 Společnost přátel plzeňské konzervatoře (dále SPPK) 
SPPK se snaží realizovat aktivity, které pomáhají dalšímu rozvoji studentů. SPPK se snažila i 

ve školním roce 2019 - 2020 o finanční podporu studentů, kteří se zúčastnili zahraničních 

hudebních kurzů nebo soutěží. Také 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. Zatím se 

však tento záměr nedaří realizovat. 

 

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 4 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 

počet stížností na postup při vyřizování žádosti o informace 0 

 

Nejdůležitější kulturní aktivity školy v roce 2019 - 2020: 
 

Vernisáž fotografií před budovou školy v Kopeckého sadech – 25. září 2019 

Série fotografií na velkoplošných panelech se uskutečnila 25. září 2019 před historickou 

budovou školy v Kopeckého sadech za přítomnosti zástupců města Plzně, Plzeňského kraje i 

veřejnosti. Na vernisáži vystoupili žáci školy s krátkým hudebním programem. Výstava 

fotografií se týkala Šumavy a zaniklých vesnic na tomto území. 

 

Představení muzikálového oddělení školy v Domě hudby – 19. listopadu 2019 

Muzikálové oddělení Konzervatoře Plzeň realizovalo provedení muzikálu s názvem Miluji tě, 

ale…v koncertním sále Domu hudby v Husově ulici. Toto představení mělo mít ještě další 

provedení v roce 2020, představení byla zrušena v souvislosti s uzavřením škol. 

 

Soutěžní přehlídka konzervatoří ČR v Pardubicích – 22. – 24. listopadu 2019 

Tradiční soutěžní akce pro klavíristy, zpěváky, kytaristy a akordeonisty proběhla 

v Pardubicích za účasti nejlepších žáků všech konzervatoří a hudebních gymnázií celé ČR. 

Konzervatoř Plzeň získala několik 1. – 3. cen a čestných uznání v této prestižní soutěži. 

 

Koncerty abonentního cyklu Kruhu přátel hudby – září 2019 – únor 2020 

Šest koncertů abonentního cyklu komorních koncertů sezóny 2019 – 2020 proběhlo dle 

dramaturgického plánu až do února 2020. Poslední tři koncerty v termínu březen – květen 

2020 byly zrušeny v souvislosti s pandemií Covid-19. 

 

Pandemie nemoci Covid-19 a zrušení veškerých kulturních akcí od března 2020 

Školní rok 2019 – 2020 byl ve své druhé polovině těžce poznamenán pandemií koronaviru, 

uzavřením škol a zrušením veškerých kulturních akcí. Tento fakt se nutně promítl i do 

hudebních aktivit naší školy, která všechny naplánované akce byla nucena zrušit. 
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7. Závěr 
 

Covid-19 a uzavření školy v březnu 2020 
Školní rok 2019 – 2020 byl velmi složitý zejména v jeho druhém pololetí. Pandemie nemoci 

Covid-19 uzavřela střední školy v březnu 2020 a v plném rozsahu již výuka nebyla obnovena 

do konce školního roku. Dá se konstatovat, že Konzervatoř jako celek zvládla přechod na 

distanční výuku dobře. Škola dokázala plně zajistit průběh maturit i průběh absolutorií 

v mimořádně krátké době několika týdnů v měsíci červnu. Žáci školy byli na zkoušky 

připraveni. Je bohužel realitou, že v době distanční výuky nelze realizovat výuku řady 

důležitých, odborných předmětů, které je nutné učit ve skupinách a distančním způsobem 

výuku prakticky nelze realizovat. Jsou to předměty jako například komorní hra, hra 

v orchestru, ansámblový zpěv a některé další. Krokem zpět byla i nemožnost konat v březnu a 

v dubnu 2020 absolventské koncerty žáků posledního ročníku školy, které jsou vyvrcholením 

studia a nahrazují i komisionální absolventskou zkoušku.  

Situace je bohužel stejná i době psaní této výroční zprávy, kdy školy jsou zavřené znovu a 

ještě dost dlouho zavřené budou. Lze jen doufat, že jaro a podzim roku 2020 se již nebudou 

opakovat… 

 

 

Rekonstrukce školní budovy v Tylově ulici 15 
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 náhradní výuky v Podmostní ulici a také do 

budovy ZUŠ 1, Revoluční 100, v městské části Lobzy. 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… 

Konzervatoř tedy od 1. září 2020 rozběhla výuku ve čtyřech budovách – Kopeckého sady, 

Dům hudby, ZŠ v Podmostní ulici a v ZUŠ 1 v Lobzích.  

Rekonstrukce budovy v Tylově ulici 15 pokračovala celý školní rok 2019 – 2020 a pokračuje 

i v současné době. Termín dokončení bude posunut s největší pravděpodobností na konec 

května 2021.  

 

 

Vyřešené akustické problémy v koncertním sále Domu hudby  
Dům hudby, jediný moderní, komorní koncertní sál v Plzni, který je v provozu od roku 2009, 

se potýkal v celém roce 2019 s obrovskými problémy hluku, který generoval nový nájemce 

prostoru tělocvičny za zadní stěnou koncertního sálu. Ukázalo se, že důvodem je nový provoz 

vzpěračského centra, kdy odhazované činky dopadaly na podlahu tělocvičny. Díky velké 

pomoci Plzeňského kraje se podařilo v závěru roku 2019 vzpěračské centrum 

přestěhovat a tento velký problém byl na konci roku 2019 úspěšně vyřešen.  
 

 

Uplatnění absolventů 
Přes výše uvedené problémy ve školním roce 2019/2020  Konzervatoř Plzeň splnila v rámci 

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

ke studiu na vysokých školách. Další absolventi nalezli pedagogické uplatnění na ZUŠ 

zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji. Několik žáků nastoupilo do koncertní praxe 

v orchestrech plzeňského a karlovarského regionu nebo v případě zpěváků do profesionálních 

pěveckých sborů. 
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Datum zpracování zprávy: říjen 2020 

Datum schválení zprávy školskou radou:  27. října 2020    

         

 

         

 

 

Miroslav Brejcha  

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

A.  

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 2019 – 2020 jsou podrobně uvedeny 

v kapitole 5 této výroční zprávy. 

 

 

B. Kopie účetních výkazů k 31. 12. 2019 u příspěvkových organizací zřízených krajem  

( výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce ). viz příloha 

 

 

 

 


