
Konzervatoř Brno, příspěvková organizace IČ: 62157213 Výroční zpráva 2018/2019

Konzervatoř Brno, příspěvková organizace  IČ: 62 15 72 13

Dne   22.10.2019 Školská rada schválila dne: 

MgA. Pavel Maňásek MgA. Richard Kružík
(ředitel Konzervatoře) (předseda školské rady)
Obsah:

A

B
C
D
E

F
G
H
I
J Část podle §7 odst. 1 písm. j) Vyhlášky: základní údaje o hospodaření školy
K Část podle §7 odst. 1 písm. k) Vyhlášky : údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
L Část podle §7 odst. 1 písm. l) Vyhlášky: údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

M Část podle §7 odst. 1 písm. m) Vyhlášky: údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
N Část podle §7 odst. 1 písm. n) Vyhlášky: údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění  

úkolů ve vzdělávání
Koncepce Konzervatoře Brno 2019
Příloha č. 1 Koncerty, hudebně dramatická představení, opera
Příloha č. 2 Soutěže konané v ČR a v zahraničí
Příloha č. 3 Zpráva o činnosti za rok 2018 (hospodaření školy)

Část podle §7 odst. 1 písm. d) Vyhlášky:  údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019
podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění (dále jen 
Vyhláška)

Část podle §7 odst. 1 písm. a) Vyhlášky: základní údaje o škole, jimiž jsou  název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový 
přístup, údaje o školské radě
Část podle §7 odst. 1 písm. b) Vyhlášky:  přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku
Část podle §7 odst. 1 písm. c) Vyhlášky:  rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Část podle §7 odst. 1 písm. e) Vyhlášky: údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 
vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií
Část podle §7 odst. 1 písm. f) Vyhlášky: údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Část podle §7 odst. 1 písm. g) Vyhlášky: údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Část podle §7 odst. 1 písm. h Vyhlášky: údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Část podle §7 odst. 1 písm. i) Vyhlášky: údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí



Konzervatoř Brno, příspěvková organizace IČ: 62157213 Výroční zpráva 2018/2019

A

A1.
Název Konzervatoř Brno, příspěvková organizace
Sídlo tř. Kpt. Jaroše 1890/45, 662 54 Brno
Právní forma
IČO
Zřizovatel
Sídlo zřizovatele
Adresa pro dálkový přístup

Ředitel
Statutární zástupce ředitele
Zástupce ředitele

zástupce pedagogů předseda
zástupce zřizovatele
zástupce zřizovatele MgA. Ivo Kučera  
zástupce zřizovatele
zástupce pedagogů Mgr. Ivo Navrátil
zástupce pedagogů Bc. Petr Gablas
zástupce žáků
zástupce žáků
zástupce žáků

A2. Školy a školská zařízení, jejichž činnost p.o. vykonává
Název 
Konzervatoř
Školní jídelna

MgA. Hana Kobzová 

Část podle §7 odst. 1 písm. a) Vyhlášky: základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, 
sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, 
údaje o školské radě

Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, školských zařízení

příspěvková organizace
62157213
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5, Brno
www.konzervatorBrno.eu; reditel@konzervatorBrno.cz

Vedení školy za školní rok 2018/2019
MgA. Pavel Maňásek

360

Ing. Mária Zbořilová

Školská rada                                                  
MgA. Richard Kružík
Dana Filipi

Mgr. David Čížek                                    

Karolína Anna Měřínská                                              
Anežka Nováková                                     
Aleš Musil

Cílová kapacita
360
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B

Kód Zaměření Obor činnosti kapacita 
oboru

KKOV 82-45-M/01           
KKOV 82-45-P/01

Klasický zpěv 36

KKOV 82-45-M/01      
KKOV 82-45-P/01

Klasický zpěv 6 z denní 
kapacity

KKOV 82-47-M/01     
KKOV 82-47-P/01

Herectví 34

KKOV 82-44-M/01     
KKOV 82-44-P/01

Klasická 
hudba

Skladba, dirigování, hra na klavír, 
varhany, housle, violu, violoncello, 
kontrabas, harfu, flétnu, hoboj, klarinet, 
fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu, 
bicí nástroje, kytaru, akordeon, cimbál, 
zobcovou flétnu

290

KKOV 82-44-M/01      
KKOV 82-44-P/01

Klasická 
hudba

Skladba, dirigování, hra na klavír, 
varhany, housle, violu, violoncello, 
kontrabas, harfu, flétnu, hoboj, klarinet, 
fagot, lesní roh, trubku, trombon, tubu, 
bicí nástroje, kytaru, akordeon, cimbál, 
zobcovou flétnu

18 z denní 
kapacity

Kapacita školy 360

Hudba (denní)

Hudba (kombinované)

Část podle §7 odst. 1 písm. b) Vyhlášky:  přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve 
školském rejstříku

Obor vzdělání

Název (forma)

Zpěv (denní)

Zpěv (kombinované)

Hudebně dramatické  
umění (denní)
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C

C1.
Počet na konzervatoři

1
2

99
0
0

102
16

C2.
Učitelé na konzervatoři

100
100

C3.
Ped.pracovníci na Konzervatoři

Počet nových absolventů učitelského studia přijatých ve šk.roce na prac.smlouvu 0
Počet ostatních ped.pracovníků přijatých ve šk.roce na prac.smlouvu 4
Počet ped.pracovníků, kteří ukončili pracovní poměr během šk.roku 3

C4. Věkové složení pedagogických pracovníků

Muži Ženy Celkem
5,20% 4,60% 9,80%

15,70% 18,30% 34,00%
18,90% 13,10% 32,00%
10,50% 13,70% 24,20%
50,30% 49,70% 100,00%

Část podle §7 odst. 1 písm. c) Vyhlášky: rámcový popis personálního 

zabezpečení činnosti školy
Počty pracovníků školy

Útvar Funkce

nad 50 let

vychovatel
celkem

Nepedagogičtí pracovníci

Kvalifikovanost a aprobovanost

Kvalifikovanost v %
Aprobovanost v %

Pedag.pracovníci

ředitel
zástupce ředitele
učitel
mistr odborného výcviku

Pohyb pedagogických pracovníků

Věk
Učitelé na Konzervatoři

do 35 let
35 - 50 let

Důchodci
Celkem
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C5. PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE - údaje o pracovnících školy

kvalifikace, specializace
do 35 let 35 - 50 letnad 50 let důchodci

1 zpěv, DVPP - výchovný poradce VŠ 1
1 pedagogika, psychologie VŠ 1

0
0

Počet zapsaných strávníků k 31.3.2019

Školní jídelna Výdejna
Náhradní 

stravování
- 149 0
- 0 0
- 80 0
- 0 0
- 229 0

Počet vydaných porcí průměr březen 2019

Školní jídelna Výdejna
Náhradní 

stravování
- 0 0
- 118 0
- 0 0
0 70 0

Počty pracovníků školní jídelny
Školní jídelna Výdejna

0 2
0 1,125

fyzický počet
dosažené 
vzdělání

věková struktura

výchovný poradce
školní metodik prevence

Obědy

školní psycholog
školní spec.pedagog (*)
*) zařazený podle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

Žáků školy 
Žáků jiných škol

Pracovníků školy
Cizích strávníků

Celkem

Snídaně

Večeře
Kapacita ŠJ

Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané



Konzervatoř Brno, příspěvková organizace IČ: 62157213 Výroční zpráva 2018/2019

D
údaje zahrnují i přijetí do vyšších ročníků a přestupy k 30. 6. 2019 
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KKOV 82-44-P/01 83 75 49 42 0 4 3 3 3 0 49 42 19 0
KKOV 82-45-P/01 31 29 6 6 0 nebylo vyhlášené 6 6 1 0
KKOV 82-47-P/01 85 75 10 8 0 nebylo vyhlášené 10 8 0 1

199 179 65 56 0 4 3 3 3 0 65 56 20 1

Hudba (denní)
Zpěv (denní)
Hud.dram.umění

celkem

Část podle §7 odst. 1 písm. d) Vyhlášky:  údaje o přijímacím řízení  a následném přijetí do školy

Obor vzdělání   1.kolo - počet 2.kolo - počet Celkem počet 1. a 2.kolo

Po
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řij
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h 
do
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ík

ů 
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t p
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Název (forma)
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E

E1. Konzervatoř - denní Konzervatoř - kombinované

Počet skupin                 Počet žáků            
k 30.9.2018

Počet skupin                 Počet žáků                     
k 30.9.2018

1. 7 58 0 0
2. 6 57 0 0
3. 7 67 0 0
4. 7 58 0 0
5. 7 50 0 0
6. 7 51 0 0

celkem 41 341 0 0

E2. Souhrnné údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 2.pol. - denní studium

vyloučení z prosp. dův. z jiných dův.

1. 27 29 1 0 0 0 0 1
2. 14 40 1 0 1 0 0 2
3. 15 46 3 1 3 0 0 2
4. 16 42 0 0 0 0 0 0
5. 16 31 2 0 0 0 0 1
6. 21 27 0 0 0 0 0 3

celkem 109 215 7 1 4 0 0 9

E3.
Počet žáků 
konajících 

zkoušku (4.r.)

Prospěli                        
s vyznamenáním

Prospěli Neprospěli odklad
zkoušku 

konající žáci 
5.r.*)

z toho prospěli 
*)

z toho 
neprospěli *)

57 23 30 3 1 5 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0

E4.

46 25 21 0 0 2 0 4 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Výsledky absolutorií v konzervatoři 

Část podle §7 odst. 1 písm. e) Vyhlášky: údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a 
podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií

Ročník

Ročník
Prospěli                        

s 
vyznamenání

Prospěli Neprospěli přerušení studia
Opakovat ročník 
bude v 2019/20

Předčasné ukončení (bez uzavření klasifikace)

Výsledky maturitních zkoušek

Konzervatoř denní forma
kombinované studium

z toho 
prospěli **)

 Konzervatoř - denní studium

Počet žáků 
konajících 
zkoušku

Prospěli                        
s vyznamenáním

Prospěli Neprospěli odklad

kombinované studium

Nepřipuštění        
ke zkoušce *)

*) z toho  
opakování 

ročníku

zkoušku 
konající bývalí 

žáci**)

z toho prospěli                        
s vyznamenáním 

**)
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F Část podle §7 odst. 1 písm. f) Vyhlášky: údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Studium oborů hudba, zpěv a hudebně dramatické umění je nejen časově náročné, ale vyžaduje každodenní, systematickou přípravu, cvičení, soustředění. 
Jakékoliv výpadky ze systematické práce jsou viditelné.
Prevence sociálně patologických jevů je proto na Konzervatoři mnohem jednodušší než na středních školách - studium resp. hra na nástroj v podstatě naplňuje  
všechen studentův čas a z druhé strany změna či zhoršení jeho uměleckého výkonu indikuje možné problémy, které především pedagog hlavního oboru může 
v individuální výuce včas rozpoznat a řešit sám, či ve spolupráci s metodikem prevence, výchovnou poradkyní nebo vedením školy.
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G
pedagogických pracovníků

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků (včetně řídících pracovníků školy)

Počet 
zúčastněných

0
0
1
4

Metodické kurzy - prevence, výchova 0
Školení k nové maturitě - hodnotitel 0
Školení k nové maturitě - komisař 0
Školení k nové maturitě - zadavatel 0
Obsluha kotelny 0
Metodické kurzy - didaktické metody, využití ICT 0

6
11

Kurzy z oblastí mezd, účetnictví, PO, BOZP, legislativa
celkem

Část podle §7 odst. 1 písm. g) Vyhlášky: údaje o dalším vzdělávání 

Typ kurzu/školení
Metodické kurzy - jazyky
Metodické kurzy - LVK, tělovýchova, rehabilitace
Metodické kurzy - výuka nástrojové hry
Metodické kurzy - výuka zpěvu
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H

H1.

Účinkující: Velký symfonický orchestr Konzervatoře Brno, dir. Stanislav Kummer, např. Varhanní koncert v Besedním Domě
Účinkující: Źesťový soubor , vedoucí Vladimír Weber - Nová řada koncertů na Špilberku a v Klokánku Líšeň, garant Josef Cecava vedoucí oddělení 
Účinkující: Jazzový orchestr Konzervatoře Brno, dir. Mojmír Bártek - vystoupení ve Vyškově (promenádní koncert), Brně a Slavkově
Příprava Slavnostního Inauguračního koncertu koncertního sálu Konzervatoře Brno, přislíbena účast JUDr. Jana Pejchalová a JUDr. Bohumil Šimek a hosté OO JMK
Účinkující: Žesťové kvinteto, umělecký vedoucí Pavel Bureš

H2.

H3.

Koncertní, operní a hudebně dramatická představení - viz příloha č. 1

Účast školy v soutěžích
Soutěže konané v ČR -  viz příloha č. 2
Soutěže konané v zahraničí - viz příloha č. 2

Část podle §7 odst. 1 písm. h) Vyhlášky: údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Mimoškolní aktivity
Koncerty, hudebně dramatická představení a představení operního studia Konzervatoře Brno - viz příloha č. 1
Koncerty ve spolupráci s ZUŠ města Brna, Filharmonií Brno a v rámci festivalu České kulturní slavnosti
Účinkování na akcích pořádaných Krajským úřadem Jihomoravského kraje, např. setkání hejtmana JUDr. Bohumila Šimka na akci České ručičky

Účast žáků a pedagogů na životě v obci
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I
Českou školní inspekcí
Část podle §7 odst. 1 písm. i) Vyhlášky: údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené 

Inspekční činnost ČSI ve školním roce 2018/2019 neproběhla. 
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J Část podle §7 odst. 1 písm. j) Vyhlášky: základní údaje o hospodaření školy

Finanční rok školy je  kalendářní a do výroční zprávy o školním roce 2018/2019 je proto zahrnuta Zpráva o činnosti za rok 2018 (hospodaření školy), která byla předložena ke 
schválení odpovědným orgánům v březnu roku 2019 a zpřístupněna veřejnosti ve veřejných prostorách školy. Současně je tato zpráva publikována  v rámci této zprávy jako 
příloha č. 3 na www.konzervatorBrno.eu.
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    K
programů

Neproběhl žádný projekt

Část podle §7 odst. 1 písm. k) Vyhlášky: údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Mezinárodní spolupráce, účast na mezinárodních projektech
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L
vzdělávání v rámci celoživotního učení

délka počet
celoroční program 

v délce
celkem/ z toho 

absolvovalo
 DVPP č.j. 15478/2018-1-505  Moderní pohled na výuky hry na smyčcové nástroje 42 hodin 54

  DVPP č.j. 7416/2017-1-359   Komplexní přístup k výuce hry na bicí nástroje 25 hodin 7
  DVPP č.j. 15478/2018-1-505  Výuka hry na klavír v širších souvislostech 42 hodin 58

 DVPP č.j. 26150/2018-1-740  Metodika hry na dřevěné dechové nástroje pro učitele ZUŠ a SUŠ 2019 48 hodin 55
 DVPP č.j. 15478/2018-1-505  Současné pěvecké metody v souvislosti s historií pěveckého umění  18 hodin 47
Neakreditované kurzy s DPH
 Mezinárodní kurzy v rámci celoživotního vzdělávání: housle, viola, violoncello, kontrabas, klavír, flétna, kytara, dirigent, skladba, zpěv, muzikál10 hodin 30
 Jednotlivé smyčcové, klavírní, dechové, kytarové a akordeonové soboty 1 den 145

Část podle §7 odst. 1 písm. l) Vyhlášky: údaje o zapojení školy do dalšího 

Vzdělávání dospělých, které škola zajišťuje
Typ vzdělávání
Konzervatoř je akreditovanou vzdělávací institucí  ((MŠMT - č.j.  19 157/05-25, prodlouženo č.j.32067/2011-25 ) 
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M Část podle §7 odst. 1 písm. m) Vyhlášky: údaje o předložených  a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

V roce 2018/2019 ve škole nebyl realizován žádný projekt financovaný z cizích zdrojů
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N
s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání

N1.
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění 

Brno - Řečkovice vystopení ke Dni seniorů, studenti herectví a přednáška ředitele o Islandu

Filharmonie Brno - absolventské koncerty, koncerty MKO a další koncerty
Masarykův onkologický ústav - pravidelná vystoupení našich žáků

N2.

                                                  

Statutární město Brno a všechny ZUŠ z Brna- koncert "Brněnské klavírní mládí"

Spolupráce školy s výrobními podniky a jinými podnikatelskými subjekty
Podpora činnosti Konzervatoře formou neúčelově určených finančních darů, dotačních příspěvků a postavením nového sálu ze zdrojů JMK.

Městské kulturní středisko Vyškov - promenádní koncerty
Technické muzeum Brno - pravidelné odpolední  koncerty
Domov pro seniory Brno-Tuřany, DS Slunce Francouzká ulice - koncerty pro seniory
Brno Židenice - městská část operní představení

Konzervatoř v Pardubicích - soutěžní přehlídka konzervatoří v Teplicích

Základní umělecké školy města Brna, Smetanova, Kvapilova aj.

Část podle §7 odst. 1 písm. n) Vyhlášky: údaje o spolupráci

Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiná škola, občanská, zájmová sdružení…)

Klub moravských skladatelů - koncerty na půdě školy
Klub přátel opery a baletu - koncerty za účasti posluchačů konzervatoře
Janáčkova konzervatoř v Ostravě  - pěvecký koncert proběhl v Brně
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Konzervatoř Kroměříž, Konzervatoř Brno - Klavírní trienále


