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    Koncepční zpráva Konzervatoře Brno 2022 
Konzervatoř Brno působí již 102 let od svého založení Leošem Janáčkem v sezóně 2021/2022. 

Curriculum: 

Konzervatoře byly zařazeny do čtvrté vlny schválených RVP a tvorba ŠVP na naší škole byla 
nesmírně obtížná, vzhledem k tomu, že pedagogický sbor se názorově lišil od konzervativního 
až po moderní přístup.  
V letošním roce byla zahájena povinná výuka Německého jazyka v 1. a 2. ročníku. Dobíhající 
jsou nepovinné skupiny CIJN (2 hod.) a dobíhající nepovinná výuka dirigování (2 hod.). Zároveň 
je ve výjimečných případech povolen souběh HLO hudby a dirigování na zvláštní povolení 
ředitele. 

Splněné cíle školního roku 2021/2022: 

1. Organizačně byla zvládnuta úprava vzduchotechniky koncertního sálu tak, aby relativní 
vlhkost splnila požadavky nového koncertního křídla a ostatních nástrojů akustiky, 
včetně lepší pohody a ovzduší v termínu do 1. září 2022. 

2. Bylo zhotoveno ca. 40 ks. žákovských skříněk na oddělení bicích nástrojů.   
3. Byla provedeno dokončení rekonstrukce třídy IKT a umožněna dopolední výuka i dalších 

předmětů, například cizích jazyků. 
4. Ve spolupráci s firmou Sebak s.r.o byl vypracován projekt na rekonstrukci kanalizace 

vedoucí ze školičky až na hlavní ulici před školou a dokončeno bylo položení esteticky 
hodnotné dlažby ve dvoře školy. Finance poskytuje JMK. 

5. Uskutečněna byla reorganizace vedení školy a byl přijat dalšího zástupce ředitele. 
Vzhledem k velikosti školy má ředitel možnost jmenovat až 4,5 zástupců. Po změně 
budou nadále tedy na škole pracovat celkem 3 zástupci ředitele, Hana Kobzová SZŘ, 
Mária Zbořilová ZŘ a Pavel Bureš ZŘ. 

6. Zahájena byla výměna technologie školní kotelny, a dále související rekonstrukce bicího 
oddělení, včetně výměny dveří, výroby skříněk pro studenty a rekonstrukce VZT. 

Cíle školního roku 2022/2023 a dlouhodobý záměr:  

1. Plánujeme nákup hudebních nástrojů, dle možností investičního fondu včetně 
rekonstrukce velmi cenného historického kontrabasu z  období baroka.  

2. Plánovaná je výměna oken dvorního traktu budovy školy č.p. 43.  
3. Plánovaná je kompletní rekonstrukce jídelny, financována z  vlastních zdrojů. 
4. Doplňková činnost konzervatoře je významný a komplexní fenomén školy v  rámci 

budování silného renomé. Jsme akreditovaná vzdělávací instituce pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků.  

5. Pořádáme kurzy pro mladé talenty, prázdninové rozehrávání dvou oddělení 
smyčcového a klávesového a dále pořádáme 6 akreditovaných kurzů v  rámci DVPP o 
sobotách. I proto máme dostatek talentovaných zájemců pro studium na naší škole.  

 
 
15. 10. 2022                   MgA. Pavel Maňásek, ředitel 


