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Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 
 

Výroční zpráva školy 

školní rok 2021/2022 

 
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 v souladu s § 59 zákona č. 

129/2000 Sb., zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

 

1. Základní údaje o škole  

 
Název školy:   Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 

Sídlo školy:  Kopeckého sady 10, 301 00 Plzeň 

Právní forma:   příspěvková organizace  

Zřizovatel:   Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 

IČO:    49778111 

IZO ředitelství: 600009441 

  

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 

  

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 2021/2022:  

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

 

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. 
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2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

školském rejstříku:  
           

Obor vzdělání 

Kód – název 

oboru 

Forma 

studia 

Kapacita 

oboru 

(dle škols. 

rejstříku) 

Počet žáků 

(dle zahaj. 

výkazu 30. 9. 

2021) 

Počet 

tříd 

82-44-M,P/01 

Hudba 

denní 140 119 6 * 

82-44-M,P/01 

Hudba 

kombino

vaná 

denní 

40 50 2 * 

82-45-M,P/01 

Zpěv 

denní 50 17 6 * 

82-45-M,P/01 

Zpěv 

kombino

vaná 

20 27 2 * 

 

Na škole se žáci vzdělávají v 6 třídách denní formy studia a 2 třídách 

kombinované formy studia. Ve třídách se vyučují společně žáci studující obor 

Hudba a Zpěv. 

 

 

Součásti školy (k 30. 6. 2022)´ 

 

Název součástí IZO součásti Kapacita součásti 

Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10  049778111 240 

 

Budovy, kde je vykonávána činnost školy: 

 

Budovy, kde je vykonávána činnost školy: 

 

 Bezbariérovost 

Kopeckého sady 328/10, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň ne 

Husova 305/30, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň ano 

Tylova 931/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň ano 

  

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 

 
Přehled pracovníků školy 

 

Počet pracovníků celkem 

fyzický/přepočtený 

Z toho počet pedagogů 

fyzický/přepočtený 

Průměrná délka pdg. praxe 

(za všechny pedagogy) 

94/62,45 78/49,26 27 roků 40 dnů 
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4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborném 

rozvoji nepedagogických pracovníků    

 
 pedagogičtí nepedagogičtí 

Počet účastníků na dalším 

vzdělávání 

 

24 

 

1 

  

 

 

 Akreditované MŠMT Neakreditované 

Počet vzdělávacích akcí pro 

pedagogické pracovníky 

 

2 

 

10 

…z toho pro pedagogický sbor   

…z toho pro skupinu pedagogů  10 

…z toho pro jednotlivce 2  

 

 Akreditované MŠMT Neakreditované 

Počet vzdělávacích akcí pro 

pedagogické pracovníky 

 

2 

 

10 

…z toho v oblasti ICT/rozvoj 

digitálních kompetencí 

  

…z toho v oblasti osobnostně 

sociální rozvoj 

  

…z toho v oblasti jednotlivých 

předmětů 

 

1 

 

10 

…z toho v oblasti obecné 

didaktiky a metodiky výuky 

 

1 

 

…z toho v jiné oblasti   

 

 Akreditované MŠMT Neakreditované 

Počet vzdělávacích akcí pro 

nepedagogické pracovníky 

  

1 

…z toho v oblasti ICT/rozvoj 

digitálních kompetencí 

  

…z toho v oblasti jejich 

odbornosti 

  

1 

Z toho v jiné oblasti   

 

 
Kurzy k doplnění základního vzdělání konzervatoř nepořádá. 

Rekvalifikační kurzy konzervatoř nepořádá.  

 

 

5. Údaje o přijímacím řízení                      

  
Obor vzdělání 

Kód – název oboru 

Počet přihlášených žáků ve 

všech kolech přijímacího 

řízení 

Počet žáků, kteří skutečně 

nastoupili dle zahajovacího 

výkazu 

82-44-M,P/01 Hudba 40 20 
82-45-M,P/01 Zpěv 25 7 
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6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků 

maturitních zkoušek a absolutorií 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (včetně závěrečných ročníků) – denní studium 

Poskytovaný stupeň 

vzdělání 

prospěl s 

vyznamenáním 

prospěl neprospěl 

1. ročník 13 16 0 

2. ročník 10 12 6 

3. ročník 8 17 2 

4. ročník 9 21 1 

5. ročník 8 12 2 

6. ročník 11 10 4 

 

Výsledky maturitních zkoušek  

Počet 

přihlášených 

žáků k MZ 

prospěl s 

vyznamenáním 

prospěl neprospěl nekonal 

35 11 16 6 2 

 

Výsledky absolutorií 

Počet žáků 

v závěrečném 

ročníku 

prospěl s 

vyznamenáním 

prospěl neprospěl nekonal 

25 14 5 0 6 
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7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a 

zajištění podpory žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, nadaných, 

mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy 

 

 
Údaje o chování žáků 

Poskytovaný 

stupeň vzdělání 

snížený stupeň 

z chování 2. 

stupeň 

snížený stupeň 

z chování 3. 

stupeň 

podmíněně 

vyloučeni 

vyloučeni 

Střední vzdělání 

s absolutoriem 
0 7 2 0 

 
 

 

Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami 

Počet žáků se 

speciálními 

vzdělávacími 

potřebami 

… z toho se 

zdravotním 

postižením 

… z toho 

s jiným 

zdravotním 

znevýhodněním 

… z toho 

s odlišnými 

kulturními 

životními 

podmínkami 

… z toho 

s upravenými 

výstupy 

8 0 3 5 0 

 

Žáci nadaní a mimořádně nadaní v 1. až 4. stupni podpory dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

(1. stupeň podpory: nadaní žáci posouzení školou, 2. – 4. stupeň podpory: mimořádně 

nadaní žáci dle školského poradenského zařízení) 

 

1. stupeň podpory (posuzuje škola) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

2 0 0 27 0 0 29 

 

2. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 
3. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 
4. stupeň podpory (dle ŠPZ) 

oborově řemeslně sportovně umělecky sociálně multinadaní celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

 
Žáci – cizinci s nárokem na poskytování jazykové přípravy (§ 20 školského zákona) 

Počet žáků – cizinců k 30. 6.                                                  16 

s nárokem na jazykovou přípravu nezařazených do skupiny pro jazykovou přípravu 0 

s nárokem na jazykovou přípravu zařazených do skupiny pro jazykovou přípravu 5 

bez nároku na jazykovou přípravu zařazených do skupiny pro jazykovou přípravu 0 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Účast žáků v soutěžích v roce 2021/2022  
Přehled oceněných žáků školy v hudebních soutěžích ve školním roce 2021 – 2022 

ukazuje následující tabulka. 

Lucie Matoušová - cembalo Soutěž konzervatoří ČR 

v oboru cembalo 

Čestné uznání v 1. kategorii 

Adéla Pařízková - harfa Pražská harfa Čestné uznání 

Pavlína Drmlová - flétna Pardubické dechy 2. cena 

Iva Klímová - flétna Pardubické dechy 2. cena 

Bruno Kubec - tuba Pardubické dechy 2. cena 

Lucie Künzelová - flétna Pardubické dechy 3. cena 

Tereza Vodáková - flétna Pardubické dechy 3. cena 

Petr Randlík - klarinet Pardubické dechy 3. cena 

Alexandra Ochmírová – lesní 

roh 

Pardubické dechy 3. cena 

Tomáš Mourek - klarinet Pardubické dechy Čestné uznání 

Anna Farářová - fagot Soutěž asociace 

dvouplátkových nástrojů 

3. cena 

Ondřej Jírový - skladba Mezinárodní soutěž Zdeňka 

Fibicha v kompozici 

koncertního melodramu 

3. cena 

Nela Kindigerová - zpěv Písňová soutěž Bohuslava 

Martinů 

2. cena, Cena za interpretaci 

písně 20. století 

Adam Otta - zpěv Písňová soutěž Bohuslava 

Martinů 

3. cena, Cena za interpretaci 

písně B. Martinů 

Jana Šteiglová - zpěv Písňová soutěž Bohuslava 

Martinů 

Čestné uznání, Cena za 

interpretaci lidové písně 

Michal Švec - zpěv Mezinárodní pěvecká soutěž 

Olomouc 2021 

3. cena, Cena za interpretaci 

písně Roberta Schumanna 

Jan Tonár - zpěv Mezinárodní pěvecká soutěž 

Olomouc 2021 

Čestné uznání 

Soubor zobcových fléten Flautohry Teplice 1. cena 

Bruno Kubec - tuba Mezinárodní žesťová soutěž 

Brno 2022 

3. cena 

Karina Ivanková - akordeon Celostátní akordeonová soutěž 

Dobřany 2022 

3. cena 

Emma Jančová - kytara Praguitarra  clásica 2022 1. cena 

Johana Svobodová - kytara Praguitarra  clásica 2022 2. cena, Cena za interpretaci 

soudobé skladby 

Viktorie Krbcová - zpěv Mezinárodní pěvecká soutěž, 

Ostrava 2022 

2. cena 
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Ukončení projektu „Šablony Konzervatoř Plzeň“ 
Název projektu: Šablony Konzervatoř Plzeň 

Šablony pro SŠ a VOŠ II. – výzva č. 02_18_065 

OP Výzkum, vývoj, vzdělávání 

Dotace:  270 540 Kč 

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – 2 šablony 

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – 16 šablon 

Projektový den ve škole – 17 šablon 

Projekt byl ukončen v návaznosti na vládní uzavření škol z důvodu nepříznivé 

epidemiologické situace k 28. 2. 2022  

 

Zapojení školy do projektu „Šablony Konzervatoř Plzeň“ 
Název projektu: Šablony Konzervatoř Plzeň 

Číslo programu: 02 

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský 

Číslo výzvy: 02_22_003 

Název výzvy: Šablony pro SŠ a VOŠ I 

Zahájení projektu: 1. 9. 2022 

Předpokládané ukončení projektu: 31. 8. 2025 

Aktivity: 1. III/10 – Inovativní vzdělávání žáků SŠ; 1. III/8n – Vzdělávání pracovníků ve 

vzdělávání SŠ 

Rozpočet projektu: 1 117 000 Kč 

 

Čtyřletý grant Magistrátu města Plzně pro období 2020 - 2023 

MEZINÁRODNÍ SMETANOVSKÁ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ 
Také Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž byla negativně ovlivněna pandemií covid-19. 

Termín konání soutěže byl několikrát posunut. Nakonec prezídium soutěže rozhodlo posunout 

konání soutěže až na dobu, kdy (doufejme) bude pandemie nemoci covid-19 definitivně za 

námi. Další ročník soutěže je tedy již závazně naplánován na jarní období roku 2023. Do té 

doby se hudební školství snad opět srovná do normálního režimu a žáci středních i studenti 

vysokých škol budou mít dostatečný časový prostor se na náročnou soutěž kvalitně připravit. 

 

Dominik Klapka - zpěv Duškova pěvecká soutěž, 

Praha 2022 

Čestné uznání 

Dominik Klapka - zpěv Pražský pěvec 1. cena 

Adam Otta - zpěv Pražský pěvec 3. cena 

Ondřej Jírový - skladba Mezinárodní soutěž 

v kompozici koncertního 

melodramu 

3. cena 

Viktorie Matoušková Evropa ve škole 1. místo celostátní kolo 

Václav Strejc Evropa ve škole 1. místo krajské kolo, čestné 

uznání celostátní kolo 
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Roky 2021 a 2022 Konzervatoř využila k propagaci soutěže v souladu s podmínkami 

uděleného čtyřletého grantu. 

Z historie soutěže: první Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž se v Plzni uskutečnila již 

v roce 2002. Od té doby se stala významnou součástí klasické hudební kultury města i 

regionu. Díky opakovaným čtyřletým grantům 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. Konzervatoř 

uspěla také se svojí třetí žádostí o výše uvedený grant. Pokryje roky 2020 – 2023.  

 

Spolupráce školy se sociálními partnery   
Profesionální symfonické orchestry a sborová tělesa 

Spolupráce s orchestry a sbory zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji je pro školu 

klíčová. 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. Jedná se zejména o Plzeňskou filharmonii, orchestr opery 

DJKT, Karlovarský symfonický orchestr, operní a muzikálový sbor DJKT a další. 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. 

 

Vysoké školy – AMU Praha, JAMU Brno, Západočeská univerzita a další 

Konzervatoř mnohokrát v roce zve lektory z vysokých škol uměleckého zaměření z ČR i ze 

zahraničí, aby pro žáky školy realizovali odborné kurzy, přednášky, popřípadě i koncerty. Po 

vynucené coronavirové pauze vedení školy zintenzivnilo počet těchto kurzů v období září - 

prosinec 2021. Důvodem byla i nutnost vyčerpání finančního objemu „šablon“, kterými se 

tyto kurzy z velké části financují. Jejich čerpání bylo limitováno termínem do konce prosince 

2021. Konzervatoř má v současnosti již přislíbeno a vyřízeno financování těchto kurzů 

pomocí nového cyklu „šablon“ na příští tři školní roky od září 2022 do června 2025. 

Celková částka přesahuje 1 milion Kč. Jde o významnou podporu alternativní a velmi 

efektivní výuky žáků školy. 

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 na talentové zkoušky, sledování nových trendů a 

vývojových směrů v interpretaci klasické hudby.  

Přijímací talentové zkoušky na vysoké školy hudebního zaměření proběhly v roce 2021 - 

2022 v poněkud odlišném režimu z důvodu doznívající pandemie covid-19, ale uskutečnily 

se. Řada žáků školy se jich úspěšně zúčastnila a byla přijata ke studiu zejména na AMU 

v Praze, na JAMU v Brně nebo na humanitní obory Západočeské univerzity. Několik žáků 

bylo přijato i na vysoké hudební školy v zahraničí. 
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Spolupráce se základními uměleckými školami 

Konzervatoř měla pro školní rok 2021 - 2022 naplánovaný ucelený cyklus odborných kurzů 

(Hudební soboty), které byly zaměřeny na rozvoj talentovaných žáků z regionu. Projekt se 

uskutečnil v poněkud omezeném režimu až po odeznění pandemie Covid–19. Kurzy byly 

vypsány pro všechny běžné hudební nástroje a slouží i jako neformální metodická pomoc 

učitelům ZUŠ. Stalo se již tradicí, že na tyto kurzy do Plzně přijíždějí nejen děti z Plzeňského, 

ale též z Karlovarského, Středočeského a Jihočeského kraje.  

Projekt kurzů Hudební soboty pro žáky ZUŠ je v současnosti již opět naplánován a měl 

by se rozběhnout po vynucené přestávce v plném rozsahu během celého školního roku 

2022 – 2023. 

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 ve velkém počtu naši absolventi, kteří díky postavení 

Konzervatoře v systému vzdělávání mohou na ZUŠ učit jako plně kvalifikovaní učitelé.  

Projekt kurzů pro žáky ZUŠ „Hudební soboty“ funguje dlouhodobě, a je místem, kde se 

pravidelně setkávají pedagogové konzervatoře, učitelé ZUŠ i talentovaní žáci ZUŠ zejména 

ve věku 12 – 15 let, kteří pak často na plzeňskou konzervatoř přicházejí studovat. Je to 

osvědčená platforma, která slouží k podchycení a dalšímu rozvoji mladých hudebních talentů 

našeho regionu. 

 

9. Aktivity žáků v mezinárodních programech: 
 

Dechový orchestr školy – účast na festivalech dechových hudeb v Německu 

V červnu 2022 se dechový orchestr školy hrající typickou českou „dechovku“ opět zúčastnil 

(již poněkolikáté) festivalu dechových hudeb v Německu v saském městě Thum. Obliba 

dechové hudby v Německu je stále velká a dechový orchestr školy se na festivaly v několika 

německých městech vrací opakovaně. Na většině festivalů absolvuje více než jedno koncertní 

vystoupení. V České republice dechový orchestr v minulých letech získal významná ocenění 

v celostátních hudebních soutěžích a jeho úroveň je velmi dobrá. I to je důvodem 

opakovaných pozvání na německé festivaly. 

 

Hudební kurzy v zahraničí 

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

významnými hudebními pedagogy, kteří působí na zahraničních vysokých hudebních školách. 

Kurzy trvají minimálně jeden týden. 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 školy podporují v účasti na 

těchto kurzech a Společnost přátel plzeňské konzervatoře přispívá žákům finančně na 

cestovné, ubytování na kurzech nebo na částečnou úhradu kurzovného. Výše podpory 

jednotlivých žáků závisí na finančních možnostech Společnosti přátel plzeňské konzervatoře 

v daném roce i počtu žáků, kteří každým rokem na kurzy do zahraničí vyjedou.  

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

odborných detailů studia hudby, na jiné umělecké pojetí hraných skladeb i na způsob 

odlišného řešení technické stránky hry nebo zpěvu. V neposlední řadě účast na kurzech slouží 

žákům školy k navázání osobního kontaktu se zahraničním pedagogem, u kterého pak (v 

případě úspěšně složené talentové zkoušky) mohou studovat na zahraničních univerzitách 

v hudebních programech těchto škol.  
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Hudební kurzy pořádané ve škole 

29. 9. 2021 Mistrovský kurz hry na zobcovou flétnu s Josteinem Gundersenem 

Teoreticko- praktický mistrovský kurz na téma „ Hudba 18. století“ 

 

30. 9. 2021 Mistrovský kurz hry na zobcovou flétnu s Josteinem Gundersenem 

Teoreticko- praktický mistrovský kurz na téma „Improvizace v hudbě 14. – 17. století“ 

 

11. 11. 2021 Seminář PhDr. Věry Šustíkové, Ph. D. 

Seminář oddělení skladby na téma „Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v kompozici 

melodramů v Praze“ 

24. 11. 2021 Metodicko-interpretační seminář Doc. Jytte von Rűden 

Metodicko-interpretační seminář určený k obohacení výuky hry na akordeon 

 

29. 11. 2021 Interpretační seminář  s Katalin Stefulou 

Metodicko-praktický seminář hry na flétnu pro 1. – 4. ročník 

 

30. 11. 2021 Interpretační seminář  s Katalin Stefulou 

Metodicko-praktický seminář hry na flétnu pro 5. ročník 

 

13. - 14. 12. 2021 Houslové semináře s Ivanem Ženatým 

Interpretační houslové semináře určené pedagogům i žákům školy 

 

17. 12. 2021 Trombonový seminář s Lukášem Moťkou 

Interpretační seminář hry na trombon a hru na tubu určený pro studenty a pedagogy školy 

 

11. – 12. 4. 2022  Klavírní interpretační kurz Ivo Kahánka 

 

21. 4 – 22. 4. 2022 Seminář Z. Kloubové Puklické na téma „Dýchání v operním zpěvu“ 

 

 

 

10.  Výsledky kontrol a inspekcí provedených v průběhu školního roku 

 

Kontrola Krajského úřadu Plzeňského kraje – Odbor školství, mládeže a 

sportu 
 

Místo a datum provedení kontroly:  21. 10. 2021 ve škole 

 

Kontrolované období:    1. 1.  - 31. 12. 2020 

 

Předmět kontroly:    Vnitřní kontrolní systém 

Dodržování směrnic RPK 

Dodržování povinností ze zákona 340/2015Sb. 

            

Výsledek kontroly: Nebylo zjištěno porušení obecně závazných 

právních předpisů 
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11. Činnost školy ve školním roce 2021 – 2022 

 

OBNOVENÍ VÝUKY V BUDOVĚ V TYLOVĚ ULICI 15  OD 1. 9. 2021 
Navzdory pandemii covid-19, která nepostihla jen školy, ale možná i více stavební firmy, byla 

v řádném termínu dokončena generální rekonstrukce velké školní budovy v Tylově ulici 15 

v Plzni.  

 

V červnu 2021 úspěšně proběhla kolaudace budovy a od 1. září 2021 byla v budově 

Tylova 15, Plzeň, zahájena opět výuka.  

 

Budovu čekají v budoucích letech již jen dvě stavební úpravy. První a méně rozsáhlá je 

instalace schodiště z prostoru divadelního sálu do přízemí budovy. Důvodem je propojení 

jeviště s uměleckou šatnou, která je zatím nepoužitelná. Druhou rozsáhlejší akcí bude nová 

vnější fasáda budovy z vnitrobloku i z obou ulic.  

 

Školská rada  
Školská rada v roce 2021 - 2022 na plzeňské konzervatoři řádně fungovala v předepsaném 

složení. V červnu 2021 se uskutečnily volby nové školské rady. Současné složení Školské 

rady Konzervatoře Plzeň bylo řádně zvoleno a sešlo se na první schůzi, kterou svolal ředitel 

školy dne 24. 6. 2021. Školská rada pracuje na konzervatoři v předepsaném tříčlenném 

složení – po jednom zástupci pedagogů, studentů a zřizovatele školy. Školská rada během 

školního roku 2021 - 2022 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. Pracoval v šestičlenném složení. 

Každý ročník denního studia měl ve studentském parlamentu po jednom zástupci. Po odchodu 

posledního předsedy studentského parlamentu ze školy (který byl velmi aktivní a organizačně 

schopný) se žákům školy nepodařilo na činnost studentského parlamentu navázat. Přes 

opakovanou snahu pedagogů i vedení školy motivovat žáky školy k aktivitě v této oblasti, 

nový studentský parlament zatím nevznikl. Vedení Konzervatoře Plzeň bylo a je velmi 

otevřené k projednávání veškerých otázek a podnětů, které by studentský parlament vedení 

školy navrhnul. V minulosti to bylo například zlepšení v oblasti třídění odpadu. Můžeme jen 

doufat, že se na škole opět objeví mezi žáky mladších ročníků další osobnost, která by činnost 

studentského parlamentu znovu aktivovala. Rozhodně může počítat s podporou vedení školy. 

 

 
Společnost přátel plzeňské konzervatoře (dále SPPK) 
SPPK realizuje aktivity, které pomáhají dalšímu rozvoji studentů. Žáky školy podporuje 

zejména finančně při jejich mimoškolních aktivitách. Jedná se zejména o účast žáků školy 

v hudebních soutěžích nebo na hudebních kurzech. V obou případech je nutné, aby žák 

zaplatil zápisné, kurzovní poplatky, cestu, ubytování, dle typu aktivity, kterou si vybral. 

Společnost podporuje tyto žáky finančně a alespoň částečně jim pokrývá náklady.  

V roce 2021–2022 se SPPK podařilo lehce navýšit svůj rozpočet. Získané finanční prostředky 

budou v příštích letech použity téměř výhradně na výše uvedené účely. 
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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 3 

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 a jiné aktivity školy ve školním roce 2021 - 2022: 

 

Dům hudby, návrat k normálnímu provozu  
Po dlouhé přestávce způsobené pandemií se Dům hudby otevřel normálnímu provozu již od 

srpna 2021. Do koncertního sálu Domu hudby se opět vrátil kulturní život. V přehledu jsou 

uvedeny nejvýznamnější koncerty a další aktivity, které škola pořádala v Domě hudby 

popřípadě v jiných budovách školy v období srpen 2021 – srpen 2022. V této zprávě jsou 

komentovány pouze nejzajímavější aktivity, desítky dalších koncertů jsou uvedeny v příloze 

této výroční zprávy, které je věnována pouze aktivitám v Domě hudby. 

 

Letní hudební kurzy „Podpora talentů“ – poslední týden v srpnu 2021 

Podpora talentů je dlouhodobý projekt, který se opakuje každoročně v srpnu. Je zaměřen na 

další vzdělávání talentovaných žáků ZUŠ Plzeňského kraje, kteří se v daném roce výrazně 

umístili v hudebních soutěžích. Celá aktivita trvá týden, ve kterém se talentovaní mladí 

hudebníci setkávají s vybranými lektory a během týdne dostanou několik hodin individuální 

výuky na nástroj nebo ve zpěvu. Výuka probíhá většinou v hlavní budově školy v Kopeckého 

sadech. Na konci týdne je uspořádám jeden či dva koncerty v Domě hudby. Projekt se 

uskutečnil po dvouleté přestávce způsobené pandemií covidu. 

 

Vernisáž malíře a řezbáře Lubomíra Fialy – vernisáž 6. září 2021 

Výstava autora představila ve foyer Domu hudby 80 pozoruhodných obrazů, které osobitým 

způsobem reagují na malířovy životní prožitky a jsou vytvářeny dnes už méně používanou 

technikou tempery na dřevěné desce. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží 6. 9. 2021. 

 

Festival Jana Jakuba Ryby – koncert v Domě hudby 22. září 2021 

PÍSŇOVÝ RECITÁL "ROMANTICKÉ PŘEDOBRAZY V MOZARTOVÝCH A 

RYBOVÝCH PÍSNÍCH" 

Roman Janál – baryton, Vojtěch Červenka – klavír 

Záměrem Rybova festivalu je prezentace Jakuba Jana Ryby jako české "renesanční" 

osobnosti. Představuje Rybu nejen jako autora slavné České mše vánoční, ale jako umělce 

mnoha mimořádných talentů. Rybův festival publiku předkládá nejen Rybovu hudební tvorbu, 

ale akcentuje i přesahy jeho literárního a edukativního díla. 
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Koncert Západočeského hudebního centra – 21. října 2021 

ČESKÝ A NĚMECKÝ SOUDOBÝ MELODRAM – na koncertě zazněly světové premiéry 

autorů Michaely Augustinové, Michaela Emanuela Bauera (Mnichov), Holmera Beckera 

(Norimberk), Jiřího Bezděka, Frédérica Bolli (Kostnice) a Pavla Trojana 

 

Koncert festivalu Jazz bez hranic – 22. října 2021 

Legendární český jazzový klavírista Emil Viklický & Pavel Hrubý, basklarinet 

Duo legendy českého jazzu, klavíristy a skladatele Emila Viklického s renomovaným hráčem 

na basklarinet Pavlem Hrubým. K hudební spolupráci dvou špičkových jazzových hráčů došlo 

poprvé v roce 2020, kdy oba hudebníci natočili album Between Us. Po jeho vydání se oba 

hudebníci rozhodli pro koncertní variantu tohoto projektu.  

 

Kruh přátel hudby – čtyři koncerty komorního cyklu od září do prosince 2021 

15. 9. 2021 klavírní recitál Jana Jiraského 

27. 10. 2021 Violoncellové perly mistrů, Petr Nouzovský–violoncello, Yukie Ichimura-klavír 

24. 11. 2021 - Trio Českého rozhlasu 

15. 12. 2021 - Na křídlech písně, Karolína Janů-soprán, Hedvika Mousa Bacha-harfa 

 

Plzeňský smyčcový orchestr – koncert v Domě hudby 23. listopadu 2021 

Plzeňský smyčcový orchestr je spolek amatérských hudebníků všech věkových kategorií 

(studenti, pracující i aktivní senioři), kteří pod vedením dirigenta Ivo Pavelky společně 

nacvičují skladby rozmanitých žánrů. Jejich repertoár zahrnuje operní, operetní, muzikálovou 

a filmovou tvorbu českých i světových autorů různých časových období. 

 

Besedy o válce na Ukrajině s ukrajinskými pedagogy – 4. března 2022 a v dalším týdnu 

Se započatou válkou na Ukrajině vedení školy zorganizovalo několik besed o dějinách 

Ukrajiny, anexi Krymu a nové válce, která v době konání besed trvala dva týdny. Besed se 

postupně zúčastnili všichni žáci školy. Besedy vedli dva pedagogové školy ukrajinské 

národnosti, kteří na škole dlouhodobě působí jako vyučující hry na housle a operního zpěvu 

Roman Fedchuk a Jevhen Shokalo. Oba vyučující jsou mezi žáky školy velmi respektovaní. 

Žáci školy i přítomní pedagogové dostali informace o minulosti i současnosti Ukrajiny přímo 

od našich ukrajinských kolegů. 

 

Přijímání ukrajinských žáků: od března 2022 po celé druhé pololetí školního roku  

Napadení Ukrajiny Ruskem v únoru 2022 znamenalo i pro Konzervatoř nutnost přijímat 

ukrajinské žáky (ze 100% dívky), kteří opustili Ukrajinu před válkou. Celkem jsme postupně 

přijali sedm studentek z Ukrajiny. Jejich začlenění do kolektivu proběhlo hladce, výuka 

hudby neklade tak velké nároky na perfektní znalost českého jazyka jako jiné studijní obory. 

Během letních prázdnin se jedna ukrajinská studentka rozhodla vrátit na Ukrajinu zpět. 

V současnosti na škole studuje šest mladých ukrajinských muzikantek, které si vedou velmi 

dobře. 

 

 

Slavnostní znovuotevření Velké synagogy – participace orchestru školy 10. dubna 2022 

Slavnostní znovuotevření Velké synagogy v Plzni po její rekonstrukci se konalo 10. 4. 2022. 

Večerní koncert spojených pěveckých sborů a sólistů doprovázel Symfonický orchestr 

Konzervatoře Plzeň. 
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Konkurz na místo pedagoga hry na violoncello: květen 2022 

Ke konkurzu se přihlásilo více než deset violoncellistů z České republiky i ze zahraničí. 

Úroveň všech přihlášených byla mimořádně vysoká. Nakonec bylo nutné uskutečnit 

konkurzní řízení ve dvou kolech. Do druhého byli pozvání nejlepší čtyři kandidáti. Konkurzní 

komise rozhodla o přijetí do pracovního poměru dvou nejúspěšnějších kandidátů, z nichž 

jeden je ze Slovenské republiky. 

 

Charitativní koncert Komorního orchestru Konzervatoře pro Rotary Klub, 12. května 

22 

Rotary Klub Plzeň po delší přestávce vyvolané pandemií covidu obnovil tradiční jarní koncert 

v Domě hudby, jehož výtěžek je věnován na charitativní činnost Rotary Klubu. Na koncertě 

účinkoval Komorní orchestr Konzervatoře Plzeň s vybranými sólisty z řad nejlepších žáků 

školy. V letošním roce zazněly skladby pro klarinet a operní árie. Koncert byl dobře 

navštíven. 

 

Oslavy 60+1 let od založení Konzervatoře Plzeň 

Výročí připadlo na rok 2021, nicméně vzhledem k restrikcím v rámci covidové pandemie 

oslavy nemohly být realizovány a byly posunuty až na závěr školního roku 2022. V rámci 

oslav vznikl vytištěný výroční almanach školy, který reflektuje vývoj školy, učitele, 

maturanty, absolventy i nejvýznamnější žáky školy. Dál se představily následující soubory 

Konzervatoře:  

24.6. Malá scéna Nového divadla – muzikálové oddělení – představení Pocta sedmdesátkám 

25.6. Měšťanská Beseda - slavnostní koncert orchestru školy složeného z bývalých absolventů  

26.6. terasa zámku Kozel – operní oddělení – představení opery Popelka od Pauline Viardot 

 

 

 

 

 

12. Závěr 
 

Znovuzahájení výuky v budově školy v Tylově ulici 15 po generální rekonstrukci 

interiéru 

V červnu 2021 úspěšně proběhla kolaudace budovy a od 1. září 2021 byla v budově naší školy 

v Tylově ulici 15, Plzeň, zahájena opět výuka. Znovuotevření školy předcházelo opět 

komplikované stěhování z našeho dočasného působiště v ZŠ Podmostní, kdy se zpět do 

budovy v Tylově ulici stěhovaly dvě desítky klavírů a veškeré vybavení tříd i kabinetů. 

Interiér rekonstruované budovy je zcela nový a moderní. V příštích letech zbývá dokončit 

renovaci vnější fasády budovy, která je v katastrofálním stavu. Vedení školy jedná s Odborem 

majetku a investic PK o finanční dotaci i časovém harmonogramu. 

 

Uplatnění absolventů v praxi a talentové zkoušky na hudební vysoké školy  

Konzervatoř Plzeň splnila v roce 2021 – 2022 v rámci své činnosti všechny svoje hlavní 

vzdělávací i výchovné cíle, které škola má. Škola i v tomto roce úspěšně připravila řadu žáků 

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

zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji.    
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Přijímání ukrajinských žáků ke studiu  

Napadení Ukrajiny Ruskem v únoru 2022 znamenalo i pro Konzervatoř nutnost přijímat 

ukrajinské žáky (ze 100% dívky), kteří opustili Ukrajinu před hrozbami války. Celkem jsme 

postupně přijali sedm studentek z Ukrajiny. Jejich začlenění do kolektivu proběhlo hladce, 

výuka hudby neklade tak velké nároky na perfektní znalost českého jazyka jako jiné studijní 

obory. Během letních prázdnin se jedna ukrajinská studentka rozhodla vrátit na Ukrajinu zpět. 

V současnosti na škole studuje šest mladých ukrajinských muzikantek, které si vedou velmi 

dobře. 

 

„Šablony“ – podpora nadstandardních forem vzdělávání v minulých i příštích letech 

Konzervatoř v roce 2022 dokončila i formálně uzavřela jeden cyklus čerpání šablon. Škola 

ihned zažádala o účast v dalším cyklu. V závěru školního roku 2022 jsme úspěšně prošli 

administrací a projekt šablon bude na škole realizován také v příštích třech školních letech až 

do roku 2025 v celkovém objemu více než jeden milion korun. 

 

Úspěšná spolupráce se Židovskou obcí Plzeň, s Rotary Klubem a Plzeňskou filharmonií 

Ve školním roce 2021 – 2022 Konzervatoř úspěšně spolupracovala s několika významnými 

kulturními institucemi města Plzně. Orchestr školy se podílel na slavnostním znovuotevření 

Velké synagogy i na charitativním koncertu pro Rotary Klub Plzeň. Plzeňská filharmonie 

pořádala v Domě hudby kolem dvaceti koncertů v rámci festivalu Smetanovské dny i v rámci 

koncertního cyklu Kruhu přátel hudby, kdy bylo nutné časově skloubit potřeby školy i 

termíny dané filharmonií. 

 

Závěr: 

Školní rok 2021 – 2022 byl naplněn (jak vyplývá z výše uvedeného) kromě základní činnosti 

školy v oblasti vzdělávání a výchovy žáků velmi pestrými aktivitami v mnoha směrech. Škole 

se podařilo úspěšně začlenit nové ukrajinské žáky do třídních kolektivů. Čerpání šablon 

umožnilo nabídnout žákům další nadstandardní formy výuky. Orchestr školy realizoval 

několik důležitých koncertních vystoupení. Úspěšně se rozběhla výuka ve znovuotevřené 

budově v Tylově ulici. Lze si pouze přát, aby znovunalezená normální forma výuky mohla 

probíhat bez rušivých vlivů i v dalších letech. 

 

 

 

 

 

 

 
Datum zpracování zprávy: 1. - 20. října 2022 

Datum schválení zprávy školskou radou: pondělí, 31. října 2022 na schůzi Školské rady 

Konzervatoře Plzeň    

         

 

 

        MgA. Miroslav Brejcha  

                                                                      ředitel Konzervatoře, Plzeň, Kopeckého sady 10 
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Příloha č. 1 

 

Základní údaje o hospodaření školy za uplynulý kalendářní rok 

 

   
Příjmy 52 272 060,63 Kč 

prostředky ze st. Rozpočtu   

  UZ 33353 45 835 214,00 Kč 

    

příspěvek zřizovatele 4 942 808,00 Kč 

    

doplňková činnost   

                    vstupné, pronájmy 179 488,31 Kč 

    

ostatní příjmy   1 314 550,32 Kč 

    

Celkové náklady 52 209 357,92 Kč 

    

    

Výsledek hospodaření za rok  2021 62 701,71 Kč 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
 


