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příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA
• konzervatoř ve školním roce 2008/2009
• hospodaření školy v roce 2008
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I. Základní údaje o škole
Základní informace
Název školy:
Sídlo školy:
Identifikátor zařízení:
IČO:
Odloučená pracoviště:

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace
Českobratrská 15, 415 01 Teplice
600 011 241
61 515 779
1. 415 01 Teplice, Kollárova 14
2. 415 01 Teplice, Chelčického 6
3. 415 01 Teplice, Chelčického 1600/3

Datum založení školy:
1.9.1971
Datum zařazení do sítě škol: 1.9.1996
Poslední změny zápisu do rejstříku škol: ze dne 27.4.2007 – rozhodnutí o stanovení počtu žáků
v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání s účinností od 1.9.2007
Součásti školy:

Zřizovatel
Zřizovatel:
Vedení školy
Jméno ředitele školy:
Zástupci ředitele:

1. Domov mládeže
2. Školní jídelna

kapacita: 74 lůžek
kapacita: 220 jídel

IZO: 108 019 365
IZO: 110 400 461

Ústecký kraj, Velká Hradební 48, PSČ: 400 01, IČO: 70 892 156

Mgr. Milan Kubík
Mgr. Václav Bůžek
Jan Doskočil

Pracovníci pro informace
Mgr. Václav Bůžek - zástupce ředitele: informace dle zákona.č.106/1999 Sb.
Simona Kretschová - studijní referentka: informace o studiu
Renata Fišerová – studijní referentka od 1.8.09 zástup za MD
Kontakty
Kontakty:

Tel.:

ředitelství:
domov mládeže:
školní jídelna:

Fax.:
E-mail:

417 538 395, 417 539 515, 417 539 596
417 570 203
417 536 671
417 532 645
kubik@konzervatorteplice.cz
buzek@konzervatorteplice.cz
doskocil@konzervatorteplice.cz
studijni@konzervatorteplice.cz

www: www.konzervatorteplice.cz
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Rada školy
Rada školy při Konzervatoři v Teplicích byla zřízena rozhodnutím Ústeckého kraje, který dne 15.6.2005
vydal Zřizovací listinu školské rady, Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15 pod č.j. ŠR 61/2005. Součástí
zřizovací listiny je Volební řád školské rady.
Počet členů školské rady byl stanoven na 6 členů.
Školská rada pracovala do 31.12.2008 ve složení:
1. Hana Chaloupková – za zřizovatele - předsedkyně
2. Mgr. Erich Knoblauch – za zřizovatele
3. Kateřina Bacíková – za pedagogické pracovníky
4. MgA. Tereza Nosková – za pedagogické pracovníky
5. Hudák Petr – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
6. Štěpán Koza – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
Pro další funkční období od 1.1.2009 byli zvoleni tito kandidáti:
1. PhDr. Jitka Žižková Ph.D. - za pedagogické pracovníky
2. Mgr. Karel Nygrýn – za pedagogické pracovníky
3. Jakub Rataj – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
4. Veronika Liebigová - za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
Vzhledem k tomu, že zřizovatel do 30.9.2009 nekooptoval do rady školy své zástupce, tato rada dosud
nevykonávala svou řádnou funkci.
Dne 7.10.2009 byl škole doručen jmenovací list Ing. Martina Strakoše (Most), který byl s účinností od 1.října
2009 jmenován členem Školské rady Konzervatoře, Teplice, Českobratrská 15.

4

II. Přehled oborů vzdělání
Vyučované obory podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol
HUDBA
Obor vzdělání
Zaměření
Obory činnosti

Forma vzdělávání

ZPĚV
Obor vzdělání
Zaměření
Forma vzdělávání

82-44-N/001, 82-44-M/001 HUDBA
klasická hudba
Skladba
Dirigování
hra na klavír
hra na varhany
hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubku, lesní roh, trombón, tubu
hra na akordeon, kytaru, bicí nástroje, zobcovou flétnu
Denní
Kombinovaná

82-45-N/001, 82-45-M/001 ZPĚV
klasický zpěv
Denní
Kombinovaná

Ke vzdělávacím programům
Dosud se vyučuje dle platné pedagogické dokumentace, která vešla v platnost v roce 1986, ale byla
částečně upravena.V minulém roce spolupracoval ředitel Konzervatoře Teplicích v odborném týmu NÚOV
na rámcových vzdělávacích programech pro obory hudba a zpěv vyučovaných na konzervatořích.
Dle učebních plánů se na škole vyučují povinné předměty všeobecně vzdělávací (7 předmětů),
hudebně teoretické (9 předmětů), pedagogické (7 předmětů) a předměty speciálně odborné přípravy pro
jednotlivá zaměření v rámci oborů vzdělání (celkem 78 předmětů). Škola rovněž nabízí některé nepovinné
předměty, a to především v závislosti na výši mzdových prostředků.
Pedagogická a umělecká praxe žáků
Podle učebních plánů získávají žáci konzervatoře vyučovatelskou praxi v 5. a 6. ročníku studia
v rámci výuky pedagogických předmětů v rozsahu cca 3 - 5 hodiny týdně.
Povaha konzervatorního vzdělávání však vede žáky k získávání i další praxe mimo učební plány.
Běžná je spolupráce s divadelními a symfonickými orchestry, kde si mohou své budoucí povolání vyzkoušet
na tzv. „záskocích“, „volných židlích“, nebo přímo v částečném zaměstnaneckém poměru. Škola tuto
uměleckou praxi umožňuje a podporuje především s ohledem na skutečnost, že konkurzy na místa
orchestrálních hráčů nebývají vypisovány příliš často, a proto je výhodné, seznámí-li se žák s prostředím a
požadavky svého eventuálního zaměstnavatele. Rovněž budoucí zaměstnavatel může neformálně posoudit
schopnosti a dovednosti potencionálního uchazeče o zaměstnání. Část žáků získává během studia
pedagogickou praxi rovněž vyučováním na částečný úvazek v základních uměleckých školách (ZUŠ) nebo v
jiných vzdělávacích institucích.
Spolupráce s jinými školami
Spolupráce školy s jinými školami spočívá především ve spolupráci jednotlivých nástrojových
oddělení a ve výměně předsedů komisí maturitních a absolventských zkoušek. Problémem zůstává finanční
zajištění společných akcí, převážně výměnných koncertů. V uplynulých letech Konzervatoř v Teplicích
spolupracovala především s konzervatořemi v Plzni, Českých Budějovicích, Praze, Pardubicích a Kroměříži.
Škola též zajišťuje metodickou pomoc v přípravě uchazečů o studium z řad žáků ZUŠ, řada pedagogů
pořádá také přednášky a kurzy pro učitele a žáky ZUŠ ve spádové oblasti nebo též s celorepublikovým
dopadem.
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III. Přehled o pracovnících školy
K personálnímu obsazení pedagogického sboru
Personální obsazení vyučujícími se v uplynulých letech podařilo poměrně stabilizovat. Každým rokem
sice dochází k průběžným změnám, jež si vynucuje specifická skladba vyučovaných oborů tj., studijních
zaměření a počet žáků dané studijní zaměření momentálně studujících. Dle platných učebních plánů probíhá
převážná většina hodin speciálně odborných předmětů formou individuální výuky. V některých studijních
zaměřeních a speciálních předmětech se škola proto neobejde bez vyučujících v dalších pracovních
poměrech a dohod z pracovní činnosti na částečné úvazky, kdy zaměstnává odborníky z praxe – především
hráče profesionálních orchestrů.
Interní pracovníci za subjekt jako celek
Kód
organizace
TP-K-515

Počet int. PP -fyzicky

Počet int. PP - přepočteno

Počet int. NP -fyzicky

Počet int. NP - přepočteno

67

51,4

22

20,3

Externí pracovníci za subjekt jako celek
Kód
organizace
TP-K-515

Počet ext. PP-fyzicky

0

Počet ext. NP přepočteno
0

Počet ext. PP - přepočteno Počet ext. NP -fyzicky

15
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KONZERVATOŘ
Interní pracovníci konzervatoře
Kód
organizace
TP-K-515

Počet int. PP-fyzicky

Počet int. PP - přepočteno

Počet int. NP -fyzicky

Počet int. NP- přepočteno

64

48,2

13

11,5

Počet ext. PP-fyzicky

Počet ext. PP- přepočteno

Počet ext. NP fyzicky

15

5

0

Externí pracovníci konzervatoře
Kód
organizace
TP-K-515

Počet ext. NP přepočteno
0

Věková skladba a kvalifikovanost interních pedagogických pracovníků na konzervatoři
Kód
organizace

Počet PP s
odb.kvalif.
do 35 let
celkem

z toho
ženy

Počet PP
bez odb.
kvalif.
do 35 let

TP-K515

11

6

2

Počet PP s
odb. kvalif.
55 - důch.
věk
celkem
6

z toho
ženy

Počet PP
bez odb.
kvalif. 55důch. věk

3

0

Počet PP
s odb.
kvalif.
35 - 45
let
celkem
12

Počet PP
Počet PP bez
s odb.
z toho
odb. kvalif. kvalif. 45
ženy
- 55 let
35 - 45 let
celkem
6

1

19

z toho
ženy

Počet PP
bez odb.
kvalif.
45 - 55 let

10

0

Počet PP s
Počet PP
odb. kvalif. z toho bez odb.
ženy
důchodci
kvalif.
celkem
důchodci
13

7

0

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Kód organizace
TP-K-515

Počet účastníků akce
jednodenní
0

Počet účastníků akce
vícedenní
2
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Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné
vzdělávací akce
62

Vzdělávací akce, kterých se pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009 zúčastnili
Jméno
Mgr. H. Turková
Mgr. H. Tölgová

Kvalifikace Název
Kurz – Klavírní ateliéry v Karviné pošesté
Kurz – Klavírní ateliéry v Karviné pošesté

Částka
1 860,- Kč
1 860,- Kč

Celkem DVPP

3 720,- Kč

DOMOV MLÁDEŽE a ŠKOLNÍ JÍDELNA
Interní pracovníci DM
Kód
organizace
TP-K-515

Počet int. PP-fyzicky

Počet int. PP - přepočteno

Počet int. NP-fyzicky

Počet int. NP - přepočteno

3

3,2

9

8,8

Počet ext. PP -fyzicky

Počet ext. PP- přepočteno

Počet ext. NP -fyzicky

0

0,00

0

Externí pracovníci DM
Kód
organizace
TP-K-515

Počet ext. NP přepočteno
0,00

Věková skladba a kvalifikovanost interních pedagogických pracovníků DM
Kód
organizace

Počet PP s
odb.kvalif.
do 35 let
celkem

TP-K-515

0

Počet PP
s odb.
kvalif.
55 - důch.
věk
celkem
1

z toho
ženy

1

z toho
ženy

Počet PP
bez odb.
kvalif.
do 35 let

Počet PP s
odb.kvalif.
35 - 45 let
celkem

z toho
ženy

Počet PP
bez odb.
kvalif.
35 - 45 let

0

0

1

1

0

Počet PP bez Počet PP s
odb.kvalif. odb. kvalif.
55 - důch.
důchodci
věk
celkem
0

1

z toho
ženy

Počet PP bez
odb. kvalif.
důchodci

1

0

Počet PP
s odb.
kvalif. 45
- 55 let
celkem
0

z toho
ženy

Počet PP
bez odb.
kvalif.
45 - 55 let

0

0

Další vzdělávání pedagogických pracovníků DM
Kód organizace
TP-K-515

Počet účastníků akce
jednodenní
0

Počet účastníků akce
vícedenní
0
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Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné
vzdělávací akce
3

Zaměstnanci konzervatoře ve školním roce 2008/2009
Útvar

Jméno

Mgr. Milan Kubík
Mgr. Václav Bůžek
Jan Doskočil
Mgr. Alice Vondráková
Oddělení
všeobecně
Karolina Clarková
vzdělávacích a Ing.Marie Matějková
pedagogických Mgr. Karel Nygrýn
předmětů
Bc. Šárka Gauseová
PhDr. Jitka Žižková Ph.D.
Jana Janáčová
Mgr. Angelína Koubková
Tomáš Olžbut
Ing.Přemysl Šoba
Vedení školy

Vyučuje/funkce
VHN, ředitel
hudební teorie, skladba, zást. řed.
hra na kontrabas, zástupce ředitele
ČJL, vedoucí
AJ
TV, ČJ
Metodika PHV a HN
DEK
NJ
dějiny kultury, OBN
informační a komunik.technologie
OBN

Oddělení
hudebně
teoretických
předmětů,
skladba,
dirigování

Mgr. Václav Bůžek
Mgr. Larisa Bělozerová
Václav Harmáček
Mgr.Marie Kubíková
Jiří Pakandl, dipl.um.
PaeDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D.
PhDr. Jitka Žižková Ph.D.
PhDr. Lenka Přibylová Ph.D.

hudební teorie, skladba, vedoucí
hudební teorie
hudební teorie
hudební teorie
hudební teorie, sbor, korepetice
hudební teorie
hudební teorie
hudební teorie
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smyčcových
nástrojů

Květa Hasilová
Mgr. Petr Bernášek
Mgr. Naděžda Slavíčková
MgA. Jan Valta ml.
Mgr. Vadim Skibin Ph.D.
Mgr.Karel Hořejší
Mgr. Karel Untermüller
Mgr. Marat Šajachmětov
Mgr. Mojmír Valenta
Jan Doskočil

hra na housle, vedoucí
hra na housle
hra na housle
hra na housle
hra na violu
hra na violu
hra na violu
hra na violoncello
hra na kontrabas
hra na kontrabas

Mgr. Jiří Spěvák
Mgr. Lenka Kozderková
Mgr. Martin Kůda
Mgr. Eva Ševčíková
Roman Zuber
MgA. Martin Beneš
Petr Kašpar
Mgr. Miloslav Maleček
Ing.Přemysl Šoba
Mgr. Vladimír Zika
Hedvika Vyšatová,DiS

hra na fagot, vedoucí
hra na flétnu
hra na flétnu
hra na flétnu
hra na flétnu
hra na hoboj
hra na klarinet
hra na klarinet
hra na klarinet
hra na klarinet
hra na příbuzný nástroj

Miroslav Polák
BcA. Markéta Holbová
Tomáš Kareš
Mgr. Jiří Skalic

hra na trombón, vedoucí
hra na lesní roh
hra na trubku
hra na trubku

Oddělení
dřevených
dechových
nástrojů

Oddělení
žesťových
dechových
nástrojů

Poznámka
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do 30.11.2008
od 4.12.08 do 3.2.09
od 12.2.2009

do 31.7.2009

do 23.6.09

do 23.6.09

Útvar

Jméno

Věra Vlková
Barbara Bůžková
MgA. Miloslav Mikula
Mgr. Hana Tölgová
Mgr. Hana Turková
Mgr. Eva Šilarová
MgA. Radim Vojíř
Hra na varhany Elisabeth Brinsden
Klavírní
oddělení

Povinný
klavír

Korepetice

Pěvecké
oddělení

Oddělení
lidových
nástrojů

Vyučuje/funkce

Poznámka

hra na klavír, vedoucí
hra na klavír
hra na klavír
hra na klavír
hra na klavír
hra na klavír
hra na klavír
hra na varhany

Kateřina Bacíková
PhDr. Jitka Žižková Ph.D.
Edita Havlasová
Jitka Havlová
Hana Spoustová, dipl.um.
Alena Kováříková
Bc.Jitka Kubíková
Mgr. Marie Červová
Štěpánka Hájková, DiS
Magda Halžová, DiS
Mgr.Irina Lorents
Miloslava Malečková
MgA. Eva Šilarová
MgA. Radim Vojíř
Mgr. Jan Valta
Mgr. Dita Eiseltová,
Rudolf Zelenka

povinný klavír, vedoucí
povinný klavír, korepetice
povinný klavír
povinný klavír, korepetice
povinný klavír, korepetice
povinný klavír, italština
povinný klavír, pedagogika, psych.
korep., klav.improviz., pov.klavír
korepetice
korepetice
do 23.6.09
korepetice, pov.klavír
korepetice
korepetice
korepetice
korepetice
korepetice
korepetice, komorní hra, cembalo

Mgr. Jitka Slavíčková
Anna Hlavenková
Alexandr Proklov
Nadia Ladkany,dipl.um.
Mgr.Iveta Rálková

zpěv, vedoucí
zpěv
zpěv
zpěv
pohyb.vých., a další odb. předm.

Mgr. Jan Záruba
Mgr. František Jiroš
Mgr. Ozren Mutak
Jiří Cikryt
Otto Jarka, dipl.um.
Michal Kužela
MgA. Tereza Nosková
Ilona Veselovská, PGDip
Lukáš Vytlačil, DiS

hra na kytaru, vedoucí
hra na kytaru
hra na kytaru
hra na bicí nástroje
hra na bicí nástroje
hra na bicí nástroje
hra na bicí nástroje
hra na zobcovou flétnu
hra na zobcovou flétnu
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od 1.9.2008

od 1.9.2008
do 23.6.2009

Útvar
Vychovatelky
domova
mládeže

Jméno
Chlánová Vlasta
Štěpánka Nováčková
Ivana Novotná

Zaměstnanci - Margita Kretschová
THP
Renata Friedrichová
Alena Kretschová
Adriana Šrédlová
Miroslava Plevová
Dana Marholdová
Simona Kretschová
Renata Fišerová
Provozní
zaměstnanci

Břetislav Hekerle
Josef Čihák
Jaroslava Bezoušková
Jaroslava Červenclová
Zdeňka Mörlová
Magdalena Poláková
Libuše Boudová
Helena Bunčeková
Eva Kittlová
Hana Němečková
Jiřina Štemberková
Jana Klímová
Věra Hudečková
Růžena Havlíková
Jiřina Kautznerová
Jaroslava Jarošová

Vyučuje/funkce

Poznámka

vedoucí vychovatelka
Vychovatelka
Vychovatelka
rozpočtářka,správce budov
vedoucí provozních pracovníků
vedoucí stravování
personalistka a mzdová účetní
finanční účetní
správce majetku+ finanční účetní
po dobu MD a RD účetní
knihovnice, notový archiv
asistentka pro studijní záležitosti
asistentka pro studijní záležitosti
Údržbář
údržbář - domov mládeže
Vrátná
Vrátná
Vrátná
Vrátná
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
uklízečka DM
uklízečka + pradlena DM
vedoucí kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
bezpečnostní pracovník (noční
vychovatelka)
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od 5.5.09 na MD

od 1.8.09 na MD
od 17.8.2009

od 1.7.2008
do 25.7.09

do 30.6.2009

IV. Údaje o přijímacím řízení a přijatých žácích
K talentovým zkouškám
Talentové zkoušky ke studiu na konzervatoři sestávají ze dvou částí. První, obecnou část, tvoří
zkouška z hudební nauky, intonace, sluchové analýzy a smyslu pro rytmus. Její obsah je shodný pro všechny
zájemce o studium. Obsah druhé, speciální části, je stanoven samostatně pro jednotlivé obory činnosti.
Výkon zájemce o studium se v obou částech talentové zkoušky samostatně boduje odbornými komisemi.
Celkové pořadí žáků a uchazečů je dáno součtem bodů. Zároveň se přihlíží k průměrnému prospěchu na
základní škole a věku uchazeče. Bližší informace viz www.konzervatorteplice.cz

Denní studium
Počty přihlášených
Počet přihlášených žáků
1. kolo
43

Kód organizace
TP-K-515

Počet přihlášených žáků
2. kolo
8

Počet přihlášených žáků
do dalších kol“
0

Počty přijatých
Počet přijatých žáků - 1. Počet přijatých žáků – 2. Počet přijatých žáků v
kolo
kolo
dalších kolech
31
0
0

Kód organizace
TP-K-515

Skutečně nastoupilo
28

Počet odvolání
Kód
organizace

1. kolo
odvolání
celkem

TP-K-515

1

2. kolo další kola
odvolání odvolání
celkem
celkem
0

0

1. kolo
přijatí
autoremedura
1

2. kolo
přijatí
autoremedura
0

2. kolo
další kola
další kola
1. kolo
přijatí
přijatí
přijatí
přijatí
autore- odvolání ke odvolání ke odvolání ke
KÚ
KÚ
KÚ
medura
0
0
0
0

Kombinované studium
Počty přihlášených
Počet přihlášených žáků
1. kolo
17

Počet přihlášených žáků
2. kolo
10

Počet přihlášených žáků
do dalších kol“
1

Počty přijatých
Počet přijatých žáků - 1. Počet přijatých žáků - 2. Počet přijatých žáků v
kolo
kolo
dalších kolech
6
3
1

Skutečně nastoupilo
8

Počet odvolání
1. kolo
odvolání
celkem
1

2. kolo další kola
odvolání odvolání
celkem
celkem
0

0

1. kolo
přijatí
autoremedura
0

2. kolo
přijatí
autoremedura
0

11

další kola
1. kolo
2. kolo
další kola
přijatí
přijatí
přijatí
přijatí
autore- odvolání ke odvolání ke odvolání ke
medura
KÚ
KÚ
KÚ
0
0
0
0

ŽÁCI PŘIJATÍ DO 1. ROČNÍKŮ DLE OBORŮ ČINNOSTI (HLAVNÍCH OBORŮ)

Denní studium
Poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Seznam žáků denního studia, kteří nastoupili do 1. ročníku ve školním roce 2008/2009
Vyučující
Cizí
Dosažené
Hlavní obor
Příjmení a jméno
hlavního oboru
jazyk
vzdělání
flétna
Vlková Veronika
Ševčíková
AJ
ZŠ
fagot
Filip Václav
Spěvák
NJ
ZŠ
klarinet
Beníšek Michal
Zíka
AJ
ZŠ
Hrušková Denisa
Zíka
AJ
ZŠ
Rychtaříková Klára
Maleček
NJ
ZŠ
Škuta Jaroslav
Maleček
AJ
ZŠ
zpěv
Cihlářová Lucie
Proklov
AJ
MAT
Havlíčková Magda
Hlavenková
AJ
MAT
Šantora Vít
Slavíčková
NJ
MAT
klavír
Eichlerová Irena
Turková
AJ
ZŠ
Machková Petra
Bůžková
AJ
MAT
Rakaš David
Šilarová/Vlková
NJ
ZŠ
bicí nástroje
Faltus Pavel
Jarka
AJ
MAT
Hisem Filip
Jarka
AJ
SOU
Tyr Petr
Nosková
AJ
MAT
Košková Michaela
Nosková
AJ
ZŠ
housle
Al-Ashhab Milan
Hasilová
AJ
ZŠ
Šindelář Štěpán
Hasilová/Valta ml.
NJ
ZŠ
Zrostlík Jan
Hasilová
AJ
ZŠ
viola
Pošmůrný Vít
Skibin
NJ
ZŠ
kytara
Černý Radek
Mutak
NJ
ZŠ
Kašpárek Martin
Záruba
AJ
ZŠ
Khorev Anatoly
Jiroš
NJ
ZŠ
Tomášová Zdeňka
Jiroš
AJ
MAT
zobcová flétna Andělová Aneta
Veselovská
AJ
ZŠ
skladba
Machková Petra
Bůžek
AJ
MAT
kontrabas
Linhart Jan
Valenta
AJ
MAT

Kombinované studium
1
2
3
4
5

Seznam žáků kombinovaného studia, kteří nastoupili do 1. ročníku ve školním roce 2008/2009
flétna
Kozlíková Václava
Ševčíková
AJ
ZŠ
varhany
Kolářová Ivana
Brinsden
NJ
MAT
zobc. flétna
Jančárková Bohdana
Vytlačil
NJ
SOU
Schnittnerová Astrid
Vytlačil
NJ
MAT
lesní roh
Obrázek Jan
Holbová
AJ
MAT
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V. Výsledky výchovy a vzdělávání

Počty žáků, prospěch a zameškané hodiny ve školním roce 2008/2009

DENNÍ STUDIUM
Tab. č. 244 – Prospěch - I. pololetí
Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků Z toho prospělo s vyzn.
139
29

Z toho prospělo
66

Z toho neprospělo
18

Z toho ostatní
26

z toho prospělo
73

z toho neprospělo
11

z toho ostatní
20

Tab. č. 245 – Prospěch – II. pololetí
Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků z toho prospělo s vyzn.
136
32

Tab. č. 249 – Hodnocení chování žáků
Kód organizace
TP-K-515

I. pol.
2. stupeň
chování
10

I. pol.
3. stupeň
chování
9

I. pol.
pomínečné
vyloučení
2

I. pol.
vyloučení
0

II. pol.
2. stupeň
chování
6

II. pol.
3. stupeň
chování
13

II. pol.
pomínečné
vyloučení
3

II. pol.
vyloučení
1

Tab. č. 250 – Docházka žáků denní formy studia
Kód organizace
TP-K-515

Zameškané hodiny
celkem v I. pololetí
5051

Z toho neomluv.hodiny
I. pololetí
212

Zameškané hodiny
celkem ve II. pololetí
6364

Z toho neomluv.hodiny
II. pololetí
348

Maturitní zkoušky ve školním roce 2008/2009 - denní studium
Tab. č. 246 – Skladba žáků u maturitní zkoušky
Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků
konajících poprvé
MZ
15

Z toho žáci
z daného
školního roku
15

Z toho žáci
z minulého
školního roku
0

Z toho žáci
z předchozích
školních let
0

Počet žáků
konajících
opravnou MZ
3

Tab. č. 247 – Prospěch žáků u poprvé skládané maturitní zkoušky
Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků konajících
poprvé MZ
15

Z toho prospělo
s vyznam.
4

Z toho u MZ prospělo

Z toho u MZ neprospělo

9

2

Z toho u MZ prospělo

Z toho u MZ neprospělo

2

1

Tab. č. 248 – Prospěch žáků u opravné maturitní zkoušky
Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků konajících
opravnou MZ
3

Z toho prospělo
s vyznam.
0
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JMENNÉ SEZNAMY MATURANTŮ – denní studium
Dodatečné a opravné maturitní zkoušky (16. a 24.9.2008)
p.č. Obor
Jméno
Vyučující HLO
1 housle
Milan Galyáš
N. Slavíčková
2 trubka
Martin Thuma
J. Skalic
3 pozoun
Petr Vlček
M. Polák
4 bicí nástroje
Jiří Soukup
M. Kužela
5 zpěv
Karolína Kučerová
A. Proklov

Prospěch
prospěl
prospěl
neprospěl
prospěl
prospěla

Řádný termín (13. - 14.5. a 25. - 27.5.2009)
p.č. Obor
Jméno
1 flétna
Jonešová Monika
2
Rybínová Martina
3 klavír
Haštabová Kateřina
4
Knajblová Milena
5
Müller Marek
6
Švandrlíková
7
Vlková Markéta
8 housle
Hrdinová Zuzana
9
Pospíšilová Barbara
10 zpěv
Forková Barbora
11
Šámalová Barbora
12 klarinet
Priwitzer Jan
13 lesní roh
Smitalová Markéta

Prospěch
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla s vyzn.
prospěl
prospěla s vyzn.
prospěla s vyzn.
prospěla s vyzn.
neprospěla
prospěl
prospěl
neprospěl
prospěla

Vyučující HLO
Kozderková
Kůda
Bůžková
Tölgová
Tölgová
Turková
Vlková/Šilarová
Hasilová
Skibin
Slavíčková
Hlavénková
Zíka
Holbová

Dodatečné a opravné maturitní zkoušky (15. a 29.9.2009)
p.č. Obor
Jméno
Vyučující HLO
1 zpěv
Pecová Zuzana
Slavíčková J.
2 kytara
Střelba Vítězslav
Jiroš
3 pozoun
Vlček Petr
Polák
4 housle
Pospíšilová Barbara
Bernášek
5 klarinet
Priwitzer Jan
Zíka

Prospěch
prospěla
prospěl
prospěl
prospěla
prospěl

Maturitní zkoušky ve školním roce 2008/2009 – kombinované studium
Skladba žáků u maturitní zkoušky
Počet žáků
konajících poprvé
MZ
10

Z toho žáci
z daného
školního roku
10

Z toho žáci
z minulého
školního roku
0

Z toho žáci
z předchozích
školních let
0

Počet žáků
konajících
opravnou MZ
0

Prospěch žáků u poprvé skládané maturitní zkoušky
Počet žáků konajících
poprvé MZ
10

Z toho prospělo
s vyznam.
3

Z toho u MZ prospělo

Z toho u MZ neprospělo

7

0

Z toho u MZ prospělo

Z toho u MZ neprospělo

0

0

Prospěch žáků u opravné maturitní zkoušky
Počet žáků konajících
opravnou MZ
0

Z toho prospělo
s vyznam.
0
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JMENNÉ SEZNAMY MATURANTŮ – kombinované studium
Řádný termín (13. – 14.5. a 25. – 27.5.2009)
p.č. Obor
Jméno
1 skladba
Hora Petr
2 kytara
Frnka Marek
3
Slavíček Pavel
4 klavír
Zilvarová Marcela
5 zobc.flétna
Siřišťová Vlasta
6
Říhovská Martina
7 zpěv
Šrejberová Kristýna
8 varhany
Chlum Jiří
9 bicí nástroje
Vitoušek Jiří
10 klarinet
Žoch Petr

Vyučující HLO
Bůžek
Jiroš
Záruba
Mikula
Veselovská
Veselovská
Proklov
Brinsden
Cikryt
Zíka

Dodatečné a opravné maturitní zkoušky (15. a 29.9.2009)
p.č. Obor
Jméno
Vyučující HLO
1 violoncello
Belozerová Kristina
Šajachmetov
2 kytara
Haase Zbyněk
Záruba

Prospěch
prospěl s vyzn.
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla
prospěla s vyzn.
prospěla
prospěl
prospěl s vyzn.
prospěl

Prospěch
prospěla
prospěl

Zpráva o maturitních zkouškách na Konzervatoři Teplice
Maturitní zkoušky na Konzervatoři v Teplicích ukázaly celkově zodpovědný přístup studentů
v přípravě i v přístupu k nim.
V hlavním oboru byly některé velmi dobré výkony, v jednom případě však maturitní komise shledala
projev maturantky na hranici přijatelnosti a po dlouhé diskusi jej ohodnotila známkou dostatečný. Při
posuzování úrovně se v několika případech projevil až příliš shovívavý postoj k výkonu žáka, což by bylo
vhodné do budoucna napravit, aby tak výsledné známky v různých oborech byly alespoň částečně
srovnatelné.
V teoretické části maturitních zkoušek mě zaujaly velice dobré znalosti některých studentů
kombinovaného studia. Ukazuje se, že tito studenti si více uvědomují nutnost kvalitní přípravy ke zkouškám.
Celkově, až na dva případy, všichni studenti maturitu zvládli s větším či menším úspěchem.
Maturitní zkoušky proběhly v klidné atmosféře, po organizační stránce byly výborně připravené a
měly důstojnou úroveň
V Plzni 1. června 2009.
Mgr. Karel Friesl
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Absolutorium ve školním roce 2008/2009 – denní studium
Tab. č. 239 - Skladba žáků u absolutoria
Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků
konajících poprvé
absolutorium
27

Z toho žáci
z daného
školního roku
26

Z toho žáci
z minulého
školního roku
0

Z toho žáci
z předchozích
školních let
1

Počet žáků konajících
opravné absolutorium
0

Tab. č. 240 - Prospěch žáků u poprvé konaného absolutoria
Kód organizace

Počet žáků konajících
poprvé absolutorium

Z toho u žáků prospělo
s vyznam.

Z toho u absolutoria
prospělo

TP-K-515

27

16

10

Z toho u
absolutoria
neprospělo
1

Tab. č. 262 – Prospěch žáků u opravného absolutoria
Kód organizace

Počet žáků konajících
opravné absolutorium

Z toho u absolutoria prospělo
s vyznam.

TP-K-515

0

0

Z toho u
absolutoria
prospělo
0

Z toho u
absolutoria
neprospělo
0

JMENNÉ SEZNAMY ABSOLVENTŮ – denní studium
Náhradní termín absolutoria (6.10.2008 - termín absolventského koncertu)
p.č. Obor
Jméno
Vyučující HLO
1 zpěv
Jana Vacková
A. Hlavenková

Prospěch
prospěla s vyzn.

Řádný termín (2. – 4.6. a 8. - 9.6.2009 + termín absolventského koncertu)
p.č. Obor
Jméno
Vyučující HLO
1 flétna
Fišer Jindřich
Zuber
2
Čejková Věra
Zuber
3
Havlíčková Marie
Kozderková
4
Slivoňová Lucie
Kozderková
5
Kubrichtová Simona
Ševčíková
6 klarinet
Dočkal Jan
Maleček
7
Smolová Petra
Maleček
8 kontrabas
Hudák Petr
Doskočil
9 pozoun
Kunt Roman
Polák
10 kytara
Psohlavec Jan
Záruba
11 bicí
Noga Jaroslav
Nosková
12 housle
Bublíková Eliška
Hasilová
13
Langová Šárka
Hasilová
14
Koucká Pavlína
Hasilová
15 skladba
Buňata Jan
Bůžek
16 klavír
Al-Ashhabová Marie
Vlková
17
Müllerová Jaroslava
Vojíř/Vlková
18
Abrahámová Lenka
Bůžková
19
Hutař Daniel
Vlková
20
Karpjuková Alena
H. Tölgová
21 trubka
Jensen David
Skalic
22
Kondek Josef
Kareš
23 zobc.flétna
Kunzeová Tereza
Veselovská
24
Havlíčková Marie
Veselovská
25 zpěv
Tokárová Daniela
Heřmanská
26
Ryglová Petra
Heřmanská

Prospěch
neprospěl
prospěla s vyzn
prospěla s vyzn.
prospěla s vyzn
prospěla
prospěl s vyzn
prospěla s vyzn
prospěl
prospěl
prospěl
prospěl
prospěla s vyzn
prospěla s vyzn
prospěla s vyzn
prospěl s vyzn
prospěla s vyzn
prospěla s vyzn
prospěla s vyzn
prospěl
prospěla s vyzn
prospěl
prospěl
prospěla
prospěla s vyzn
prospěla
prospěla s vyzn
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Náhradní termín absolutoria (21.-24.9.2009 + 7.10.2009 absolventský koncert)
p.č. Obor
Jméno
Vyučující HLO
1 zpěv
Bydžovská Hana
Zikmundová
2 flétna
Fišer Jindřich
Zuber

Prospěch
prospěla
prospěl

Absolutorium ve školním roce 2008/2009 – kombinované studium
Skladba žáků u absolutoria
Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků
konajících poprvé
absolutorium
15

Z toho žáci
z daného škol.
roku
15

Z toho žáci
z minulého
školního roku
0

Z toho žáci
z předchozích
školních let
0

Počet studentů
konajících opravné
absolutorium
0

Prospěch žáků u poprvé konaného absolutoria
Kód organizace

Počet studentů konajících
poprvé absolutorium

Z toho u absolutoria
prospělo s vyznam.

Z toho u absolutoria
prospělo

TP-K-515

15

2

12

Z toho u
absolutoria
neprospělo
1

Prospěch žáků u opravného absolutoria
Kód organizace

Počet žáků konajících
opravné absolutorium

Z toho u absolutoria prospělo
s vyznam.

TP-K-515

0

0

Z toho u
absolutoria
prospělo
0

Z toho u
absolutoria
neprospělo
0

JMENNÉ SEZNAMY ABSOLVENTŮ – kombinované studium
Řádný termín (2. – 4.6. a 8. - 9.6.2009 + termín absolventského koncertu)
p.č. Obor
Jméno
Vyučující HLO
1 zpěv
Benešová Eva
Proklov
2
Studená Veronika
Proklov
3 flétna
Adamová Iva
Kozderková
4 zobc.flétna
Hrabáková Eva
Vytlačil
5
Vocelová Lucie
Veselovská
6 klarinet
Hoyerová Iva
Maleček
7
Šprengr Miloslav
Maleček
8
Valtera Tomáš
Zíka
9 pozoun
Marouš Jaromír
Polák
10
Thuma Zdeněk
Polák
11 bicí
Brožek Václav
Nosková
12 klavír
Prášilová Žaneta
Šilarová
13
Ott Ctibor
Turková
14
Tölgová Dagmar
Vlková
15 trubka
Štěřík Radek
Kareš

Prospěch
prospěla
prospěla s vyzn
prospěla
prospěla
prospěla
prospěla
prospěl
neprospěl
prospěl s vyzn
prospěl
prospěl
prospěla
prospěl
prospěla
prospěl

Náhradní termín absolutoria (21.-24.9.2009)
p.č. Obor
Jméno
1 dirigování
Sanvito Graziano
2 klarinet
Valtera Tomáš

Prospěch
prospěl s vyzn.
prospěl

Vyučující HLO
Valta
Zíka
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Zpráva předsedy komise hodnotící absolutoria studentů Konzervatoře v Teplicích
Ve dnech 2. až 4. 6. a 8. a 9. 6. 2009 jsem se zúčastnil absolventských zkoušek studentů
Konzervatoře v Teplicích ve funkci předsedy hodnotící komise. Vzhledem k počtu absolventů však byly
vytvořeny dvě paralelně pracující komise, aby bylo reálné absolventské zkoušky uzavřít v časově únosné
době. Předsedkyní druhé komise byla rovněž pedagožka Konzervatoře v Českých Budějovicích, MgA.
Magda Štajnochrová.
Komise, v níž jsem zasedal, shledala všechny absolventské výkony úspěšnými, bez jakýchkoliv
pochybností o jejich kvalitách a nutnosti revize navržených výsledků (absolventské interpretační výkony)
nepříznivým směrem. Naopak bylo u několika absolventů v celkovém výsledku navrženo hodnocení lepší.
Tato skutečnost svědčí o velmi odpovědném a kritickém přístupu pedagogů, což je v daných souvislostech
samozřejmě pozitivní zjištění.
Jako předseda komise musím konstatoval velmi dobrou úroveň přípravy studentů Konzervatoře
v Teplicích v hudebně teoretických předmětech! Ale i ostatní dílčí zkoušky absolutoria svědčí o poměrně
vysokých nárocích školy, což lze vzhledem k současným trendům v našem školství a především pak
vzhledem k všeobecnému rozhledu mládeže ucházející se o studium na středních školách hodnotit jedině
kladně. Lze pak připojit přání, aby škola z těchto nároků ve snaze vyhovět výše uvedeným nepříznivým
trendům zbytečně neslevovala a zachovala si tak pověst školy s nároky vyššími. Velmi vysoko hodnotím
úroveň některých písemných absolventských prací, které byly plným právem oceněny pochvalou!
Atmosféra u zkoušek, jichž jsem se zúčastnil, byla věcná, konstruktivní a veskrze příjemná, bez
negativních emocí. Kritické připomínky a výtky přijali všichni absolventi bez protestů a stížností s uznáním
jejich oprávněnosti.
Kromě hodnocení zkoušek z odborného hlediska bych rád připojil osobní konstatování, že jsem se
v kolektivu pedagogů Konzervatoře v Teplicích cítil velmi dobře a byl jsem velmi spokojen s péčí a
pozorností, kterých se mi dostalo (ubytování v DM, stravování).
Závěrem bych tedy chtěl připojit poděkování s přáním všeho dobrého celé škole s konstatováním, že
budu-li v budoucnosti do Teplic při jakékoliv příležitosti pozván, rád toto pozvání přijmu.
V Českých Budějovicích , 10. 6. 2009
Mgr. Radek Rejšek

Zpráva předsedkyně komise hodnotící absolutoria studentů Konzervatoře v Teplicích
Vážený pane řediteli!
Po několika rušných dnech se dostávám konečně k rekapitulaci svého pobytu u vás na konzervatoři.
Období, které jsem prožila ve společnosti vašich milých pánů a paní kolegyň a kolegů ráda označím za velmi
příjemné. Atmosféru v nádherných prostorách vily „Diplomat“ umocňovaly především a povětšině krásné
výkony studentů – absolventů, ale i fantastické pohoštění, jehož přípravu přisuzuji patrně studentům a
kmitající paní vychovatelce. Takže vřelé díky! Nelze ovšem pominout i obletování pozorného pana profesora
Mgr. V Bůžka, který zůstával po celou dobu nejen nanejvýš erudovaným odborníkem, ale i příjemným
společníkem. Časový harmonogram absolutorií perfektně rozvržen, takže byl vždy i dostatek času nejen na
diskusi, ale i na klidné posezení u jídla. Zajištěná celodenní strava ve výborné školní kuchyni konzervatoře
přišla velmi vhod.
Práce v komisi byla pro mne po celou dobu naprosto bezproblémová, až na nějaké ty výjimky
posledního odpoledne. Pouze doufám, že jsem sama nezavdala příčinu k eventuální dodatečné polemice.
Pane řediteli, závěrem opakuji poděkování za všestrannou péči o mne a vyslovuji blahopřání
k vysoké úrovni absolventů konzervatoře.
Se srdečnými pozdravy
Magda Štajnochrová, Konzervatoř České Budějovice
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Úspěšnost absolventů - přijetí ke studiu na vysoké škole
Vysoké školy uměleckého směru
Petr Hora – skladba
Petra Smolová – klarinet
Jan Dočkal – klarinet

HAMU Praha
Konzervatoř Lugano - Švýcarsko
Konzervatoř Lugano – Švýcarsko

Ostatní vysoké školy
Eliška Bublíková – housle
Ctibor Ott – klavír
Alena Karpjuková - klavír
Daniel Hutař - klavír
Žaneta Prášilová - klavír
Lucie Slivoňová - flétna
Jindřich Fišer - flétna
Marie Havlíčková – zobcová flétna
Tereza Kunzeová

PF UK v Praze, obor housle + HV
PF - OH v Plzni, obor sbormistrovství
PF UK v Praze
PF UK v Praze
Masarykova univerzita Brno
Masarykova univerzita Brno
UJEP Ústí nad Labem
UJEP Ústí nad Labem, Akademie staré hudby v Brně
UJEP Ústí nad Labem
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VI. Aktivity a prezentace školy ve školním roce 2008/2009
Koncertní činnost a jiné školní a mimoškolní aktivity
Plakátované a další koncerty a vystoupení žáků
Studenti a vyučující Konzervatoře v Teplicích vystoupili během školního roku 2008/2009 jen v Teplicích na
minimálně 68 plakátovaných akcích (vernisáže, koncerty, recitály, dobročinné akce apod.)
Výběr z aktivit:
Smyčcové oddělení:
• Celkem 129 vystoupení žáků
• 9 koncertů v sanatoriu Beethoven, 1 v sále konzervatoře, 3 v ZUŠ Most, 1 v ZUŠ Chomutov, 1 v ZUŠ
Chomutov, 1 v ZUŠ Liberec
• Houslista Milan Al-Ashhab (prof. Hasilová) se stal sólistou orchestru Europera, s nímž koncertoval 6x
• Metodická pomoc při výuce žáků nižších ročníků v ZUŠ Loket (prof. Hasilová)
• Individuální konzultace pro uchazeče o studium (prof. Hasilová, prof. Slavíčková N., prof.
Šajachmetov)
• prof. Hasilová byla členkou poroty na mezinárodní Kocianově houslové soutěži v Ústí nad Orlicí
Oddělení lidových nástrojů:
• Bohatá koncertní činnost pedagogů i žáků kytarové třídy v rámci regionu i mimo něj (Krupka, Ústí nad
Labem, Karlovy Vary a samozřejmě Teplice – sanatorium Beethoven, konzervatoř)
• Individuální konzultace pro uchazeče o studium (prof. Jiroš, prof. Záruba, prof. Jarka)
• I.Veselovská- porota krajského kola soutěže ZUŠ v Praze a v Plzni a v celostátním kole ve Vys. Mýtě
• L. Vytlačil- porota krajského kola soutěže ZUŠ v České Lípě
Klavírní oddělení:
• Koncerty celých tříd i jednotlivců v Teplicích i regionu
• Velké množství koncertů jednotlivců v regionu, mimo region i v zahraničí (Holandsko)
• Individuální konzultace pro uchazeče o studium (prof. Vlková, prof. Mikula, prof. Turková, prof.
Tölgová)
• Prof. Miloslav Mikula byl předsedou maturitní komise na konzervatoři v Plzni.
Oddělení žesťových dechových nástrojů:
• Koncert třídy prof. Poláka
• Množství vystoupení komorních sdružení (žesťové kvarteto, kvinteto)
• Spolupráce žáků se SČF Teplice
• Spolupráce žáků s různými hudebními tělesy
• Prof. Polák byl předsedou poroty krajského kola soutěže ZUŠ
Pěvecké oddělení:
• Prof. Nadia Ladkany byla předsedkyní maturitní komise na konzervatoři v Českých Budějovicích.
• Posluchači absolventského ročníku jsou již úspěšně pedagogicky činní na ZUŠ, což zajistí v budoucnu
příliv kvalitních uchazečů o studium (P.Ryglová, D.Tokárová, V.Studená, E.Benešová).
• Úspěšný autorský projekt – hudebně dramatické pásmo „Malý princ“, který se pro kladný ohlas
několikrát reprizoval včetně provedení v Krušnohorském divadle Teplice. (prof. Rálková a posluchač
skladby Petr Hora)
Oddělení dřevěných dechových nástrojů:
• Spolupráce žáků s Europerou (mezinárodní mládežnický orchestru regionu Nisa)
• Spolupráce žáků s různými hudebními tělesy
• Aktivní zapojení řady žáků (především flétnových tříd) do koncertní činnosti v rámci regionu
• Propagační koncerty na ZUŠ, jichž se zúčastnili žáci P.Smolová, J.Dočkal a V.Liebigová.
• Zvyšující se metodická aktivita a spolupráce se ZUŠ (nejvíce prof. Maleček, Zíka, Ševčíková, Zuber)
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Kompoziční a dirigentská třída:
• Koncert posluchačů kompoziční třídy Mgr. Václava Bůžka – Sál konzervatoře
• Autorské koncerty žáků prof. Bůžka - Petr Hora 2x a Jakub Rataj 1x
• S orchestrem konzervatoře se prezentoval absolvent dirigentské třídy Mgr. Jana Valty pan Graziano
Sanvito
Regionálna obec Slovákov Teplice (prof. Havlasová) uspořádala několik kulturních akcí (Lázně Beethoven,
Knihovna atd.), na nichž vystupovali posluchači Konzervatoře.
Ve školním roce pedagogové uskutečnili celou řadu koncertů nástrojových tříd hry na flétnu, housle,
klavír, varhany, cembalo a další.

Koncertní činnost školního symfonického orchestru a Big Bandu
Činnost symfonického orchestru konzervatoře ve školním roce 2008/09
4.11. 2008

Podzimní koncert
Divadlo K. H. Máchy Litoměřice
W. A. Mozart Kouzelná flétna (předehra k opeře)
L. van Beethoven Koncert č. 3 c moll pro klavír a orch.
sól. Marie Al-Ashhabová
V. J. Voříšek Symfonie D dur
dir. J. Valta a J. Pakandl

5.11. 2008

repríza programu - Koncertní sál DK Teplice

14.12. 2008

Vánoční koncert
Vystoupení pro Kulturní centrum „Zahrada“ Praha Jižní Město
E. Pascha Harmonia Pastoralis (Vánoční mše F dur)
J. J. Ryba Česká mše vánoční
sól.: J. Červinková, N. Ladkany, J. Kovacs, P. Matuszek – zpěv
dir. J. Valta a J. Pakandl

15.12. 2009

Koncertní sál DK Teplice
repríza Vánočního koncertu

18.3. 2009

Jarní koncert
Sál konzervatoře
G. Rossini Lazebník Sevillský (předehra k opeře)
W. A. Mozart Divertimento D dur KV 251
S. Prokofjev Péťa a vlk
recitace: Iveta Rálková
dir. J. Valta a J. Pakandl

4.5. 2009

Absolventský koncert Graziana Sanvita – dirigování
Koncertní sál DK Teplice
L. Janáček Suita pro smyčce
F. V. Kramář Koncert Es dur pro 2 klarinety a orchestr
sól.: Petra Smolová a Jan Dočkal
A. Dvořák Česká suita op.39
dir. Jan Valta a G. Sanvito
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Činnost Big Bandu konzervatoře ve školním roce 2008/09
•
•
•

Big Band během školního roku nastudoval celkem 16 skladeb z oblasti vrcholného amerického
swingu, zastoupeny jsou i skladby z oblasti moderního jazzu, skladba českého autora a originální
skladba z vlastních řad od posluchače kompoziční třídy a hráče na bicí nástroje J.Nogy.
Práce je průběžně dokumentována pracovními nahrávkami.
Big Band uskutečnil ke konci školního roku 6 koncertních vystoupení v rámci regionu, čímž svou
práci a práci svého vedoucího prof. Lukáše Čajky více než dostatečně zhodnotil.

Absolventské koncerty ve školním roce 2008/2009
PO 30.3.
ST 1.4.
PO 6.4.
ÚT 7.4.
ÚT 14.4.
ST 15.4.
PO 20.4.
ÚT 21.4.
ST 22.4.
PO 27.4.
ÚT 28.4.
ST 29.4.
PO 4.5.
ÚT 5.5.
ST 6.5.
PO 11.5.
ÚT 12.5.
ST 13.5.
PO 18.5.
ÚT 19.5.

Havlíčková Marie (příč. flétna)
Noga Jaroslav (bicí) - pouze 2 věty marimba + 1 část bubínek
Čejková Věra (příč. flétna)
Langová Šárka (housle)
Slivoňová Lucie (příč. flétna)
Müllerová Jaroslava (klavír)
Karpjuková Alena (klavír)
Jensen David (trubka)
Tölgová Dagmar KS (klavír)
Ott Ctibor KS (klavír)
Studená Veronika KS (zpěv)
Benešová Eva KS (zpěv)
Koucká Pavlína (housle)
Kunzeová Tereza (zobc. flétna)
Bublíková Eliška (housle)
Dočkal Jan (klarinet)
Marouš Jaromír KS (pozoun)
Šprengr Miloslav KS (klarinet)
Thuma Zdeněk KS (pozoun)
Štěřík Radek KS (trubka)
Adamová Iva KS (příč. flétna)
Vocelová Lucie KS (zobc. flétna)
Valtera Tomáš KS (klarinet)
Brožek Václav KS (bicí)
Sanvito Graziano KS (dirigování)
Tokárová Daniela (zpěv)
Kunt Roman (pozoun)
Havlíčková Marie (zobc. flétna)
Psohlavec Jan (kytara)
Hrabáková Eva KS (zobc. flétna)
Ryglová Petra (zpěv)
Smolová Petra (klarinet)
Hudák Petr (kontrabas)
Abrahámová Lenka (klavír)
Kondek Josef (trubka)
Prášilová Žaneta KS (klavír)
Hoyerová Iva KS (klarinet)
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Kubrichtová Simona [není již žákyní školy] (příč. flétna)
Bydžovská Hana [není žákyní školy] (zpěv)
Al-Ashhabová Marie (klavír) - celý koncert
Noga Jaroslav (marimba) - dvě části z koncertu
Hutař Daniel (klavír) - dvě části z koncertu
Buňata Jan (skladba)
Fišer Jindřich (příč. flétna) dodatečné

ST 20.5.

ČT 21.5.
7.10.

Účast a umístění žáků školy na přehlídkách a soutěžích
Tab. č. 251 - Účast žáků v přehlídkách a soutěžích
Počet žáků na
Účastníci
Kód organizace
škole celkem
- školní kolo
TP-K-515
190
51

Účastníci
- okresní kolo
0

Účastníci
- oblastní kolo
0

Účastníci
- ústřední kolo
13

Výsledky školy na XXXII. soutěžní přehlídce konzervatoří ČR
ve hře na smyčcové nástroje, Teplice, 23. – 25. 11. 2008
Milan Al-Ashhab
Jan Zrostlík
Vendula Svobodová

housle
housle
viola

1. ročník
1. ročník
4. ročník

2. cena I.kat. (prof. Hasilová)
čestné uznání I.st., I.kat. (prof. Hasilová)
2. cena I.kat. (prof. Skibin)

Výsledky v soutěžích na jednotlivých odděleních
Klavírní oddělení:
Soutěž klavírních duet F.Schuberta Jeseník 2009
3. cena
Lukáš Hořínek & Lenka Korbelová (prof. Mikula)
Školní soutěž ve hře na klavír
výsledky v I. kategorii:
1. cena

Barbora Talaváňová (prof. Tölgová)
Lenka Korbelová (prof. Vlková)
Jan Delin (prof. Tölgová)
Tomáš Bubla (prof. Vlková)
Šárka Stehnová (prof. Turková)
Petra Machková (prof. Bůžková)
Tereza Plešáková (prof. Turková)

2. cena
3. cena
ČU
výsledky v II. kategorii:
1. cena
2. cena
3. cena

Markéta Vlková (prof. Vlková/ prof. Šilarová)
Marek Müller (prof. Tölgová)
Veronika Biceková (prof. Mikula)

Mezinárodní soutěž slovanské hudby (Francie)
4. cena
Lenka Korbelová (prof. Vlková)
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Oddělení dřevěných dechových nástrojů:
Mezinárodní soutěž mladých instrumentalistů Markneukirchen
2. cena
Monika Jindráková (prof. Zíka)
Oddělení lidových nástrojů:
Mezinárodní kytarový festival v Dolnom Kubíne
2.cena
Radek Černý (prof. Mutak)

Účast žáků a pedagogů na hudebních kurzech
Oddělení dřevěných dechových nástrojů:
Hudba bez hranic - Teplice – organizace a aktivní účast (lektor) prof. Kozderková
Lidové oddělení:
prof. Nosková, prof. Jarka – pořádali 3x opakovaný seminář pro střední a základní školy
v Teplicích a Praze, zaměřený na propagaci bicích nástrojů. Aktivně se do praktických ukázek
zapojili také žáci F. Hisem a V. Šeminský.
Klavírní oddělení:
Mezinárodní klavírní kurzy v Týně nad Vltavou - aktivní účast prof .Vlková (lektor), účast prof.
Turková, Tölgová, Kováříková
Klavírní ateliéry Karviná - aktivní účast prof .Vlková (lektor), účast prof. Turková, Tölgová
Klavírní seminář v Litvínově - prof. Turková, Tölgová
Smyčcové oddělení:
28.11.2008 uspořádala prof. Hasilová seminář pro učitele ZUŠ kraj Karlovy Vary v Chebu.
Úsek povinného klavíru a korepetice:
Mezinárodní klavírní kurzy v Týně nad Vltavou - prof. Kováříková, Kubíková J.
Klavírní hra a akordové značky – prof. Halžová
Etická výchova – prof. Havlová

Další akce
Škola organizovala konkurzní řízení o možnost provedení absolventského koncertu se Severočeskou
filharmonií. Vítězové: Marie Al-Ashhabová – klavír, Daniel Hutař – klavír, Jaroslav Noga – bicí nástroje,
Jan Buňata - skladba
- Dne 18. října 2008 se uskutečnil Den otevřených dveří Konzervatoře v Teplicích.
- Uskutečnil se ples konzervatoře (28.3.2009)
- Klavírní oddělení uspořádalo soutěžní přehlídku talentovaných žáků ZUŠ v regionu (29.5.2009).
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VII. Údaje o výsledcích kontrol provedených ČŠI
Termín: Ve školním roce 2008/2009 nebyla provedena žádná kontrola ČŠI.

VIII. Závěr
Zhodnocení současného stavu rozvoje školy
Konzervatoř v Teplicích byla založena v roce 1971. V současnosti má tato škola 5 budov včetně
domova mládeže, školní jídelny a dosud nepoužívaného objektu, který je ve špatném technickém stavu.
V červnu 2009 bylo Krajským úřadem rozhodnuto o realizaci projektu, kterým se zahájí rekonstrukce a
přístavba tohoto objektu pod názvem REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úpravy dvora.
Činnost konzervatoře je pro člověka, který neprošel konzervatorním vzděláním, překvapivě pestrá a
značně se odlišuje od ostatních škol. Bez nadsázky je možno tvrdit, že výuka a výchova na konzervatoři se
vyznačuje mnoha rysy současné moderní pedagogiky. Například individuální vyučování a vyučování
v malých skupinách organizovaných často napříč přes ročníky, nebo naopak, hromadná výuka, které se
zúčastňují prakticky všichni žáci školy všech ročníků, jsou formy vyučování na konzervatoři samozřejmé.
Nejpodstatnější se však jeví životně důležitá propojenost školy s umělecko pedagogickou praxí a veřejným
životem regionu.
Učební plány a osnovy stanovují pouze skladbu a obsah vyučovaných předmětů, hodinovou dotaci a
organizační formy vyučování. Nic však nevypovídají o desítkách a stovkách veřejných koncertů a
vystoupeních žáků konzervatoře v celém regionu i mimo něj, o účinkování všech žáků školy na seminářích
oddělení, nic nevypovídají o účasti žáků na různých typech uměleckých soutěží u nás i v zahraničí a o
tisících hodinách věnovaných přípravě na ně.
Konzervatoř v Teplicích, jediná škola svého druhu v Ústeckém kraji, se může každým rokem
prokazovat svými výsledky. Uplynulý školní rok byl charakterizován výsledky, kterých dosáhli naši žáci
v hudebních soutěžích. Absolventi školy jsou každoročně přijímáni na vysoké umělecké školy, na
pedagogické fakulty univerzit i na vysoké školy v zahraničí. Řada z nich vykonala úspěšné konkurzy na
místa orchestrálních hráčů v našich orchestrech a divadelních souborech. Velká část dnešních učitelů
základních uměleckých škol v regionu i mimo něj jsou rovněž absolventi teplické konzervatoře. Skutečnost,
že naši nejsou evidováni na úřadech práce jako nezaměstnaní, považujeme za prioritní.
Významnou oblastí činnosti školy je spolupráce vyučujících s pedagogy vysokých škol, ale také
spolupráce pedagogů a žáků se základními uměleckými školami v kraji. Jedním z mnoha dokladů je
například v Teplicích každoročně pořádaná soutěž pro talentované klavíristy ZUŠ. Je možno poukázat na
víceúrovňovou spolupráci školy s profesionálními hudebními soubory a tělesy, kulturními institucemi a
kontakty s význačnými hudebními osobnostmi, hosty naší školou pořádaných přednášek, seminářů,
„workshopů“ atd.
O studium na Konzervatoři v Teplicích je stále živý zájem. Zájem o studium v kombinované formě
studia dokonce převyšuje kapacitní možnosti školy.
Nedílnou součástí každé školy je její vnitřní klima, které výrazně ovlivňuje výsledky žáků a pedagogů.
Jsme přesvědčeni, že atmosféra ve škole je jednou z hlavních příčin mnoha úspěchů teplické konzervatoře
v posledních letech.
Trvalým cílem naší konzervatoře zůstává příprava dobrých profesionálů schopných uplatnění v životní
praxi a další prohlubování spolupráce školy se všemi profesními a dalšími partnery.

Mgr. Milan Kubík
ředitel Konzervatoře v Teplicích
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IX. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2008

Příjmy
Příjmy celkem
Z toho:

32 875 719,47 Kč
Dotace zřizovatele
Ostatní příjmy
Zúčtování fondů

31 008 935,-Kč
1 866 784,47 Kč
49 900,- Kč

Náklady
Náklady celkem
Z toho:
Náklady na mzdy (včetně OON)
Sociální a zdravotní pojištění
Zákonné pojištění (Kooperativa)
Zákonné sociální náklady (FKSP)
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Opravy a udržování
Spotřeba materiálu
Energie
Jiné ostatní náklady
Ostatní služby
Ostatní daně a poplatky
Odpisy

32 869 899,85 Kč
19 870 082,-Kč
6 905 095,-Kč
85 003,65Kč
382 664,-Kč
33 461,- Kč
10 253,- Kč
500 311,01 Kč
1 410 790,82 Kč
1 841 798,05 Kč
134 389,98 Kč
1 228 986,34 Kč
0,- Kč
467 065,-Kč

Hospodářský výsledek
Kladný hospodářský
výsledek

5 819,62 Kč
z toho
1 881,- Kč vratka při fin. vypořádání – Podpora romských žáků na středních
školách
3 938,62 Kč – hospodářský výsledek organizace – převedeno do Rezervního
fondu organizace

Příloha:
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY sestavený k 31.12.2008

26

27

28

29

