KONZERVATOŘ, Teplice, Českobratrská 15,
příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA
• konzervatoř ve školním roce 2012/2013
• hospodaření školy v roce 2012

Výroční zpráva byla zpracována na základě ustanovení § 10 odst. 3 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, a § 7 vyhlášky č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění.
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I. Základní údaje o škole

Základní informace
Název školy:
Sídlo školy:
Identifikátor zařízení:
IČO:

Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace
Českobratrská 15/862, 415 01 Teplice
600 011 241
61 515 779

Odloučená pracoviště:

1. 415 01 Teplice, Kollárova 14,
2. 415 01 Teplice, Chelčického 6,
Vedoucí vychovatelka domova mládeže:
3. 415 01 Teplice, Chelčického 1600/3

Datum založení školy:
Datum zařazení do sítě škol:
Poslední změny zápisu do
rejstříku škol:

Součásti školy:

Zřizovatel
Zřizovatel:

telefon 777482599
telefon 724820693
telefon 778407394

1.9.1971
1.9.1996
12.4.2013 – rozhodnutí o zápisu místa poskytovaného vzdělávání nebo
školských služeb Kollárova 14, 415 01 Teplice a dne zahájení jeho činnosti
1.9.1971 s účinností od 12.4.2013.
1. Domov mládeže
2. Školní jídelna

kapacita:
kapacita:

74 lůžek
220 jídel

IZO: 108 019 365
IZO: 110 400 461

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

Vedení školy
Zaměstnanec pověřený vedením školy:
Zástupci ředitele:

Mgr. Václav Bůžek (zástupce statutárního orgánu)
Mgr. Milan Kubík
Jan Doskočil

Pracovníci pro informace
Mgr. Václav Bůžek - zástupce ředitele:
Simona Kretschová - studijní referentka:

informace dle zákona. č.106/1999 Sb.
informace o studiu –telefon 773544021

Kontakty
Tel.:

ředitelství:
domov mládeže:
školní jídelna:

417 538 425 (spojovatelka), 417 539 596 (účetní)
417 570 203
778 407 394

E-mail:

kubik@konzervatorteplice.cz
buzek@konzervatorteplice.cz
doskocil@konzervatorteplice.cz
studijni@konzervatorteplice.cz

URL:

www.konzervatorteplice.cz
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Školská rada

Školská rada 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 v tomto složení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Hana Tölgová
Květoslava Hasilová
Karolína Galbavá
Jaroslav Škuta
Ing. Klára Kyselovičová
Jarmila Svobodová
Jiřina Němcová

- za pedagogické pracovníky
- za pedagogické pracovníky
- za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
- za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky
- za zřizovatele
- za zřizovatele (ukončila v průběhu roku činnost)
- za zřizovatele (nahradila J.Svobodovou)

Ve volbách, které se uskutečnily v dubnu – červnu 2012 byli opětovně zvoleny:
1. Mgr. Hana Tölgová
2. Květoslava Hasilová

- za pedagogické pracovníky
- za pedagogické pracovníky
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II. Přehled oborů vzdělání

Vyučované obory podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol

Obor vzdělání
Zaměření

Obory činnosti

Forma vzdělávání

Obor vzdělání
Zaměření
Obory činnosti
Forma vzdělávání

HUDBA
82-44-N/001, 82-44-M/001 HUDBA
klasická hudba
Skladba
Dirigování
hra na klavír, varhany a cembalo
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

ZPĚV
82-45-N/001, 82-45-M/001 ZPĚV
sólový zpěv
klasický zpěv
populární zpěv
Denní
Kombinovaná
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III. Personální zabezpečení činnosti 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 předmětů speciální odborné přípravy 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

49,2

19

17,75

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

Počet ext. PP-fyzicky

Počet ext. PP- přepočteno

Počet ext. NP-fyzicky

Počet ext. NP- přepočteno

15

4,8

2

0,7

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

46,2

11

9,75

Externí pracovníci konzervatoře
Kód
organizace
TP-K-515

Počet ext. PP-fyzicky

Počet ext. PP- přepočteno

Počet ext. NP fyzicky

15

4,8

2

Počet ext. NP přepočteno
0,7

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-K-515

9

7

0

Počet PP s
odb. kvalif.
55 - důch.
věk
celkem
12

z toho
ženy
4

Počet PP
bez
odb.kvalif.
55- důch.
věk
0

Počet PP
s odb.
kvalif.
důchodci
celkem
12

Počet PP
s odb.
kvalif.
35 - 45
let
celkem
15

Počet PP
Počet PP bez
s odb.
z toho
odb. kvalif. kvalif. 45
ženy
35 - 45 let
- 55 let
celkem
7

z toho
ženy

Počet PP
bez odb.
kvalif.
důchodci

6

1

7

1

16

z toho
ženy

Počet PP
bez odb.
kvalif.
45 - 55 let

12

0
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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

8

8

Externí pracovníci DM
Kód
organizace
TP-K515

Počet ext. PP –fyzicky

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

0

0,00

0

0

Věková skladba a kvalifikovanost interních pedagogických pracovníků DM
Kód
organizace

Počet PP
s odb.kvalif. Z toho
do 35 let
ženy
celkem

TPK-K-515
Počet PP
s odb.
kvalif.
55 –
důch. věk
celkem
1

0

z toho
ženy

1

Počet PP
bez odb.
kvalif.
do 35 let

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

z toho
ženy

0

0

0

0

Počet PP bez Počet PP
odb. kvalif. s odb.kvalif. z toho
55 – důch.
důchodci
ženy
věk
celkem
0

0

Počet PP
Počet PP
s odb.
bez odb.
kvalif. 45
kvalif.
- 55 let
35 - 45 let
celkem
0
2

z toho
ženy

Počet PP
bez odb.
kvalif.
45 - 55 let

2

0

Počet PP bez
odb. kvalif.
Důchodci

0

0

Zaměstnanci konzervatoře ve školním roce 2012/2013
Útvar

Jméno

Mgr. Milan Kubík
Mgr. Václav Bůžek
Jan Doskočil
Mgr. Štěpánka Reichová
Oddělení
všeobecně
Mgr. Jiří Šiller
vzdělávacích a Mgr.Kateřina Vidnerová
pedagogických Mgr. Jakub Hejk
předmětů
Ing.Marie Matějková
Mgr. Eva Chárová
Mgr. Iveta Rálková
PhDr. Jitka Žižková Ph.D.
Jana Janáčová
Martin Votava
Ing. Jana Zrostlíková
Mgr. Jitka Kubíková
Václav Harmáček
Alena Kováříková
Vedení školy

Vyučuje//funkce
VHN, hra na keyboard, ředitel
hudební teorie, skladba, zást. řed.
hra na kontrabas, zástupce ředitele
ČJL
ČJL
ČJL, OBN
AJ
AJ
TV
TV
DEK
NJ
IKT
IKT
PSY, PED, DID
DEK, DEJ
italský jazyk
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ročníková učitelka
ročníková učitelka

ročníková učitelka
ročníková učitelka
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Vyučuje/funkce

Oddělení
hudebně
teoretických
předmětů,
skladba,
dirigování

Mgr. Václav Bůžek
Mgr. Larisa Bělozerová
Václav Harmáček
Mgr.Marie Kubíková
Mgr. Milan Kubík
Jiří Knotte dipl.um.
PaeDr. Zbyněk Prokeš, Ph.D.
PhDr. Jitka Žižková Ph.D.
MgA. Roman Pallas
PhDr. Lenka Přibylová Ph.D.

hudební teorie, skladba
hudební teorie, vedoucí
hudební teorie
hudební teorie
hudební teorie, hra na keyboard
hudební teorie, sbor, korepetice
hudební teorie
hudební teorie
hudební teorie, skladba
hudební teorie

Oddělení
smyčcových
nástrojů

Květoslava Hasilová
Mgr. Naděžda Slavíčková
MgA. Jan Valta ml.
Mgr. Karel Untermüller
Mgr. Marat Šajachmětov
Mgr. Mojmír Valenta
Jan Doskočil

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

Oddělení
dechových
nástrojů

Mgr. Jiří Spěvák
MgA. Radovan Skalický
Mgr. Martin Kůda
Mgr. Eva Ševčíková
Roman Zuber
MgA. Lenka Haunerová
Jana Potůčková Diplom-orchesterM
MgA. Martin Beneš
Roman Fojtíček
Mgr. Miroslav Maleček
Mgr. Vladimír Zíka
Miroslav Polák
BcA. Markéta Holbová
Tomáš Kareš
Mgr. Jiří Skalic

hra na fagot
hra na fagot
hra na flétnu
hra na flétnu
hra na flétnu
hra na flétnu
hra na flétnu
hra na hoboj
hra na saxofon
hra na klarinet
hra na klarinet, org. prac. - DDN
hra na trombón, vedoucí
hra na lesní roh
hra na trubku
hra na trubku

Klavírní
oddělení

Věra Vlková
Barbara Bůžková
Mgr. Hana Tölgová
Mgr. Hana Turková
Elisabeth Brinsden

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

Povinný
klavír

Kateřina Bacíková
PhDr. Jitka Žižková Ph.D.
Jitka Havlová
Hana Kocumová, dipl.um.
Alena Kováříková
Mgr.Jitka Kubíková

povinný klavír
povinný klavír, korepetice
povinný klavír, korepetice
povinný klavír, korepetice
povinný klavír
povinný klavír, org. prac.- POK

9

Poznámka

Diplom-orchesterMusikerin

roč.učitelka KS

metodik prev. patolog. jevů

Útvar

Jméno

Vyučuje/funkce

Poznámka

Korepetice a
komorní hra

Mgr. Marie Červová

korep., klav.improviz., pov.klavír

výchovný poradce,+ročníková
učitelka

MgA.Štěpánka Skalická
Mgr.Irina Lorents
Miloslava Malečková
Jiří Knotte,dipl.um.
MgA. Radim Vojíř
MgA. Roman Pallas
Mgr. Jan Valta

korepetice
korepetice, pov.klavír,vedoucí KOH
korepetice
korepetice
korepetice
korepetice
korepetice

Pěvecké
oddělení

Mgr. Jitka Slavíčková
Anna Hlavenková
Nadia Ladkany, dipl.um.
Pavel Horáček
MgA. Barbora Kadlčíková
Marie Nová DiS

zpěv
zpěv, vedoucí
zpěv
zpěv
zpěv
populární zpěv
populární zpěv
populární zpěv
pohybová výchova
pohyb.vých. a další odb. předm.

Vladislava Svobodová, dipl.um.

BcA. Lucie Mairichová
Vladimír Gončarov
Mgr.Iveta Rálková
Oddělení
bývalých
lidových
nástrojů

Vychovatelky
domova
mládeže

Mgr. Jan Záruba
Mgr. František Jiroš
Mgr. Václav Bůžek
Jiří Cikryt
Otto Jarka, dipl.um.
Mgr. Michal Kužela
MgA. Tereza Nosková
Ilona Veselovská, PgDip
Marie Havlíčková,DiS

hra na kytaru
hra na kytaru, org. prac. - kytara
hra na kytaru
hra na bicí nástroje
hra na bicí nástroje
hra na bicí nástroje

Ivana Novotná
Lenka Benediktová

vedoucí vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka

Jiřina Havránková

Zaměstnanci správní /THP/ Hana Ulbrichová
Renata Friedrichová
Alena Kretschová

hra na bicí nástroje, org. prac. - bicí
ročníková učitelka
hra na zobcovou flétnu, org.prac -ZFL

hra na zobcovou flétnu

rozpočtářka,správce budov a majetku
vedoucí stravování

Neobsazeno zatím

personalistka, mzdová účetní,
vedoucí provozních pracovníků
samostatná finanční účetní
knihovnice

Simona Kretschová

asistentka pro studijní záležitosti

Adriana Šrédlová

od 6. 5. 2013 nástup
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Útvar

Jméno

Vyučuje / funkce

Provozní
zaměstnanci

Milan Soudek
Igor Vaulin
Jaroslava Červenclová
Zdeňka Mörlová
Magdalena Poláková
Helena Bunčeková
Eva Kittlová
Hana Němečková
Jiřina Štemberková
Jana Klímová
Růžena Havlíková
Jiřina Kautznerová
Jaroslava Jarošová

školník-údržbář
údržbář domova mládeže
vrátná
vrátná
vrátná+uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka DM 6+pradlena
uklízečka DM 3
vedoucí kuchařka
pomocná kuchařka
kuchařka
bezpečnostní dozor (noční vychovatelka)
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IV. Údaje o přijímacím řízení a přijatých žácích
K talentovým zkouškám:
Talentové zkoušky ke studiu na konzervatoři sestávají ze dvou částí. První, obecnou část, vztahující
se ke společnému odbornému základu, tvoří zkouška z hudební nauky, intonace, sluchové analýzy a smyslu
pro rytmus. Její obsah je shodný pro všechny zájemce o studium. Obsah druhé, speciální odborné části, je
stanoven samostatně pro jednotlivé obory a studijní zaměření. Výkon zájemce o studium v obou částech
talentové zkoušky samostatně bodují odborné komise. Celkové pořadí uchazečů pro konkrétní studijní
zaměření je dáno součtem bodů. Současně je možno přihlédnout k průměrnému prospěchu na základní škole
a věku uchazeče. Bližší informace viz www.konzervatorteplice.cz

Denní studium
Počty přihlášených
Počet přihlášených žáků
1. kolo
34

Kód organizace
TP-K-515

Počet přihlášených žáků
2. kolo
1

Počet přihlášených žáků
do dalších kol
4

Počty přijatých
Počet přijatých žáků - 1. Počet přijatých žáků – 2. Počet přijatých žáků v
Kolo
kolo
dalších kolech
26
1
1

Kód organizace
TP-K-515

Skutečně nastoupilo
25

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
0

2. kolo
přijatí
autoremedura
0

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

Kombinované studium
Počty přihlášených
Počet přihlášených žáků
1. kolo
24

Kód organizace
TP-K-515

Počet přihlášených žáků
2. kolo
15

Počet přihlášených žáků
do dalších kol
2

Počty přijatých
Počet přijatých žáků - 1. Počet přijatých žáků - 2. Počet přijatých žáků v
kolo
kolo
dalších kolech
16
10
1

Kód organizace
TP-K-515

Skutečně nastoupilo
27

Počet odvolání
Kód
organizace

1. kolo
odvolání
celkem

TP-K-515

0

2. kolo další kola
odvolání odvolání
celkem
celkem
0

0

1. kolo
přijatí
autoremedura
0

2. kolo
přijatí
autoremedura
0

12

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
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Žáci přijatí do 1. ročníků

Denní studium
č.

Příjmení, Jméno / HLO

Vyučující HLO

1.

Forejtová Pavlína / klavír

Turková Hana

2.

Gizman Ondřej / saxofon

Čajka Lukáš

3.

Haberlandová Zuzana / flétna

Haunerová Lenka

4.

Hašková Pavlína / zobcová flétna

Havlíčková Marie

5.

Hekel Pavel / bicí nástroje

Nosková Tereza, Kužela Michal, Jarka Oto

6.

Henkeová Kateřina / zpěv

Vocel Roman

7.

Hofmanová Nikola / kytara

Jiroš František

8.

Holá Markéta / klavír

Tölgová Hana

9.

Honců Zdeněk / trubka

Kareš Tomáš

10. Hujacová Veronika / populární zpěv

Svobodová Vladislava

11. Chrudimská Kateřina / bicí nástroje

Kužela Michal, Nosková Tereza, Jarka Oto

12. Chvojková Tereza / zobcová flétna

Veselovská Ilona

13. Jonešová Monika / pozoun

Polák Miroslav

14. Koranda Matěj / bicí nástroje

Jarka Oto, Nosková Tereza, Kužela Michal

15. Korseltová Adéla / populární zpěv

Mairichová Lucie

16. Krchňáková Markéta / zobcová flétna

Veselovská Ilona

17. Kubešová Bára / populární zpěv

Nová Marie

18. Musilová Veronika / zobcová flétna

Havlíčková Marie

19. Navrátilová Natálie / bicí nástroje

Kužela Michal, Nosková Tereza, Jarka Oto

20. Noáková Melinda / populární zpěv

Svobodová Vladislava

21. Poleščuková Pavla / klarinet

Maleček Miroslav

22. Radimcová Adéla / populární zpěv

Mairichová Lucie

23. Sem Martin / bicí nástroje

Kužela Michal, Nosková Tereza, Jarka Oto

24. Suchá Pavla / flétna

Zuber Roman

25. Van Luxzenburg Danny / bicí nástroje

Jarka Oto, Kužela Michal, Nosková Tereza
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Kombinované studium
č.

Příjmení, Jméno / HLO

Vyučující HLO

1.

Bartoňová Pavla / flétna

Haunerová Lenka

2.

Boháčová Alena / populární zpěv

Nová Marie

3.

Cendrová Iveta / bicí nástroje

Nosková Tereza, Kužela Michal

4.

Eichlerová Jozefína / zpěv

Hlavenková Anna

5.

Funtíková Martina / zobcová flétna

Veselovská Ilona

6.

Honců Jana / populární zpěv

Svobodová Vladislava

7.

Horynová Jana / zpěv

Horáček Pavel

8.

Hralová Pavla / zpěv

Slavíčková Jitka

9.

Kohoutová Dagmar / viola

Untermüller Karel

10. Koranda Lukáš / populární zpěv

Mairichová Lucie

11. Koutská Barbora / housle

Slavíčková Naděžda

12. Krejčiříková Karolina / zpěv

Vocel Roman

13. Laub Robin / pozoun

Polák Miroslav

14. Loskotová Aneta / zpěv

Hlavenková Anna

15. Matějů Miroslav / varhany

Kšica Přemysl

16. Neumann Miloš / kytara

Jiroš František

17. Obrázek Jan / zpěv

Slavíčková Jitka

18. Pospisil Urban Andrea Hilda / zpěv

Horáček Pavel

19. Řánková Hana / populární zpěv

Svobodová Vladislava

20. Říha Tomáš / populární zpěv

Nová Marie

21. Svačinová Daniela / zobcová flétna

Havlíčková Marie

22. Svobodová Jana / kontrabas

Valenta Mojmír

23. Šťastný Michal / zpěv

Horáček Pavel

24. Tomášová Pavlína / saxofon

Fojtíček Roman

25. Veselá Lucie / zpěv

Ladkany Nadia

26. Vokáčová Martina / zpěv

Kadlčíková Barbora

27. Wiedemannová Adéla / saxofon

Čajka Lukáš
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V. Výsledky výchovy a vzdělávání

Počty žáků, prospěch a zameškané hodiny ve školním roce 2012/2013

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

Počet žáků Z toho prospělo s vyzn.
127
22

Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků z toho prospělo s vyzn.
126
23

Z toho prospělo
78

Z toho neprospělo
21

Z toho ostatní
6

Tab. č. 245 – Prospěch – II. Pololetí
z toho prospělo
85

z toho neprospělo
11

z toho ostatní
7

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

I. pol.
2. stupeň
chování
5

I. pol.
3. stupeň
chování
6

I. pol.
pomínečné
vyloučení
1

I. pol.
vyloučení
0

II. pol.
2. stupeň
chování
5

II. pol.
3. stupeň
chování
17

II. pol.
pomínečné
vyloučení
4

II. pol.
vyloučení
0

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

Zameškané hodiny
celkem v I. pololetí
5810

Z toho neomluv.hodiny
I. pololetí
229

15

Zameškané hodiny
celkem ve II. pololetí
6010

Z toho neomluv.hodiny
II. pololetí
411
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Maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 - denní studium
Od 1.10.2012 – 30.9.2013
Tab. č. 246 – Skladba žáků u maturitní zkoušky
Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků
konajících poprvé
MZ
14

Z toho žáci
z daného
školního roku
14

Z toho žáci
z minulého
školního roku
0

Z toho žáci
z předchozích
školních let
0

Počet žáků
konajících
opravnou MZ
6

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

Počet žáků konajících
poprvé MZ
14

Z toho prospělo
s vyznam.
1

Z toho u MZ prospělo

Z toho u MZ neprospělo

11

2

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

Počet žáků konajících
opravnou MZ
6

Z toho prospělo
s vyznam.
0

Z toho u MZ prospělo

Z toho u MZ neprospělo

6

0

JMENNÉ SEZNAMY MATURANTŮ – denní studium
Řádný termín (17.-18.4.; 2.- 14.5 a 20.-23.5.2013)
p.č.
Obor
Jméno
1
zpěv
Birošová Denisa
2
kytara
Černý Radek
3
zpěv
Čoudková Klára
4
klavír
Delin Jan
5
violoncello
Galbavá Karolína
6
klarinet
Humpl Richard
7
flétna
Krchňáková Regina
8
housle
Kučerová Ester
9
klavír
Lovásová Nicole
10
klarinet
Medřická Lucie
11
fagot
Nýdr Tomáš
12
viola
Pošmůrný Vít
13
zpěv
Soukupová Lucie
14
trubka
Takieddinová Sara
15
klavír
Zadinová Zuzana
Podzimní termín (12.9.+13.9.2013)
p.č.
Obor
Jméno
1
kytara
Černý Radek
2
klavír
Delin Jan
3
violoncello
Galbavá Karolína
4
klavír
Koblischková Noemi
5
bicí nástroje
Laub Robin
6
klavír
Lovásová Nicole
7
klarinet
Medřická Lucie
8
dirigování
Müller marek
9
fagot
Nýdr Tomáš
10
dirigování
Pavlovský Zdeněk
11
bicí nástroje
Ptačovský Marek
12
klavír
Zadinová Zuzana
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Vyučující HLO
Hlavenková
Jiroš
Ladkany
Tölgová
Šajachmětov
Maleček
Zuber
Slavíčková N.
Tölgová
Zíka
Skalický
Untermüller
Ladkany
Kareš
Turková

Prospěch
prospěla
neprospěl
prospěla
neprospěl
omluvena
prospěl
prospěla s vyz.
prospěla
neprospěla
neprospěla
neprospěl
prospěl
prospěla
prospěla
neprospěla

Vyučující HLO
Jiroš
Tölgová
Šajachmětov
Vlková
Kužela
Tölgová
Zíka
Valta st.
Skalický
Valta st.
Nosková
Turková

Prospěch
prospěl
prospěl
prospěla s vyzn.
neprospěla
prospěl
prospěla
prospěla
prospěl s vyzn.
prospěl
prospěl s vyzn.
neprospěl
prospěla
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Maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 – kombinované studium

Skladba žáků u maturitní zkoušky
Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků
konajících poprvé
MZ
2

Z toho žáci
z daného
školního roku
1

Z toho žáci
z minulého
školního roku
1

Z toho žáci
z předchozích
školních let
0

Počet žáků
konajících
opravnou MZ
1

Prospěch žáků u poprvé skládané maturitní zkoušky
Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků konajících
poprvé MZ
2

Z toho prospělo
s vyznam.
0

Z toho u MZ prospělo

Z toho u MZ neprospělo

2

0

Prospěch žáků u opravné maturitní zkoušky
Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků konajících
opravnou MZ
1

Z toho prospělo
s vyznam.
0

Z toho u MZ prospělo

Z toho u MZ neprospělo

1

0

JMENNÉ SEZNAMY MATURANTŮ – kombinované studium
Řádný termín (17.-18.4.; 2.- 14.5 a 20.-23.5.2013)
p.č.
Obor
Jméno
1
kytara
Eisler Tomáš
2
flétna
Chlupáčová Zlata
3
flétna
Jakubovičová Jitka
4
zobcová flétna
Koutná Martina
5
zobcová flétna
Krchňáková Regina
6
klavír
Krtková Erika
7
bicí nástroje
Pec Zdeněk
8
saxofon
Prokop Zbyněk
9
zobcová flétna
Kvěšová Jana
Podzimní termín (12.9.+13.9.2013)
p.č.
Obor
Jméno
1
zobcová flétna
Bratrych Václav
2
bicí nástroje
Turek Jan
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Vyučující HLO

Prospěch

Záruba
Zuber
Zuber
Havlíčková
Veselovská
Bůžková
Nosková
Fojtíček
Veselovská

prospěl s vyz.
prospěla
prospěla s vyz.
prospěla
prospěla s vyz.
prospěla
prospěl s vyz.
prospěl
prospěla

Vyučující HLO

Prospěch

Veselovská
Jarka

prospěl
prospěl
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Zpráva o maturitních zkouškách 2012/2013
Maturitní zkoušky konané ve školním roce 2012/2013 na Konzervatoři v Teplicích proběhly na základě
dodržených platných právních předpisů.
Náročnost maturitní zkoušky v jednotlivých maturitních oborech a předmětech byla na požadované úrovni.
Průběh zkoušek byl pečlivě naplánován ředitelstvím školy, v průběhu konání maturitních zkoušek nedošlo
k žádným organizačním komplikacím a maturitní komise hodnotila výkony žáků objektivně.
Maturitní zkoušky z hlavního oboru vykonali všichni maturanti úspěšně, interpretační výkony byly na velmi
dobré úrovni. Výborné výkony zazněly především ve hře na trubku, violu a příčné flétně.
V ústní zkoušce z českého jazyka byli všichni žáci velmi dobře připraveni, zejména zaujali komisi v přesném
a výstižném vyjadřování. Znalosti odrážely výbornou pedagogickou práci jejich pedagogů.
Ústní zkoušky z cizích jazyků byly charakterizovány rozvinutou slovní zásobou, všichni maturanti hovořili
samostatně.
V ústní zkoušce z hudební teorie byla celková úroveň dosažených znalostí na velmi dobré až výborné
úrovni.
V ústní zkoušce z předmětu dějiny hudby byla patrná poměrně nízká úroveň znalostí u studentů denního
studia a to nejenom ve srovnání se znalostmi studentů kombinovaného studia v tomto předmětu, ale i ve
srovnání se všemi ostatními předměty, kde prokázané znalosti byly celkově velmi dobré. Z dané situace
vyplývá, že zásadní odlišnost je v přípravě na maturitní zkoušku a to z předmětu dějiny hudby u studentů
denního studia.
Závěrem konstatuji, že teplická konzervatoř v průběhu maturitních zkoušek na mě velmi pozitivně
zapůsobila svými výbornými interpretačními výkony, ale také i teoretickými znalostmi maturantů.

Mgr. Vilma Manová
Konzervatoř české Budějovice
předsedkyně maturitní komise
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Absolutorium ve školním roce 2012/2013 – denní studium
5.-7.6.2013; 10.-11.6.2013
Tab. č. 239 - Skladba žáků u absolutoria
Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků
konajících poprvé
absolutorium
13

Z toho žáci
z daného
školního roku
12

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

13

4

9

Z toho u
absolutoria
neprospělo
0

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

JMENNÉ SEZNAMY ABSOLVENTŮ – denní studium
p.č. Hlavní obor
1
bicí nástroje
2
3
4
flétna
5
6
7
8
9
klavír
10
11
12
kytara
13
pozoun
14 zobcová flétna

Jméno
Čermák Ondřej
Michna Vít
Jetelová Markéta
Markovičová Nina
Mühlhansová Michaela
Petrová Růžena
Machková Petra
Nedvědová Anna
Plešáková Tereza
Stehnová Šárka
Talaváňová Barbora
Chlumová Karolína
Tománek David
Hochmanová Lucie

Vyučující
Kužela Michal, Cikryt Jiří
Kužela Michal, Cikryt Jiří
Haunerová Lenka
Potůčková Jana
Haunerová Lenka
Zuber Roman
Bůžková Barbara
Turková Hana
Turková Hana
Turková Hana
Tölgová Hana
Jiroš František
Polák Miroslav
Veselovská Ilona
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Z toho u
absolutoria
neprospělo
0
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Absolutorium ve školním roce 2012/2013 – kombinované studium
Skladba žáků u absolutoria
Kód organizace
TP-K-515

Počet žáků
konajících poprvé
absolutorium
10

Z toho žáci
z daného škol.
roku
10

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

10

3

7

Z toho u
absolutoria
neprospělo
0

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
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hlavní obor
bicí nástroje
fagot
flétna
klavír
kytara
skladba
trubka
zpěv

Jméno
Pavlíček Jan
Wichterle Milan
Višňová Alena
Bubla Tomáš
Haase Zbyněk
Kostka Petr
Paris Antonín
Machková Petra
Fischer Jakub
Bečková Lada
Jeklová Michaela

Vyučující
Jarka Oto
Spěvák Jiří
Ševčíková Eva
Vlková Věra
Záruba Jan
Jiroš František
Jiroš František
Bůžek Václav
Kareš Tomáš
Hlavenková Anna
Kadlčíková Barbora

Zprávy o absolventských zkouškách 2012/2013
Konzervatoř v Teplicích,
absolventské zkoušky 2013
Ve dnech 5. až 7. 6. a 10. až 11. 6. 2013 proběhly na Konzervatoři v Teplicích závěrečné absolventské
zkoušky, jichž se účastnili absolventi hudebních oborů. Zkoušky proběhly velmi úspěšně, studenti byli velmi
dobře připraveni v odborných i hudebně teoretických disciplínách. Jako předseda zkušební komise
s potěšením konstatuji, že rovněž pedagogové školy neměli v žádném případě tendence zkreslovat výsledky
zkoušek ve prospěch školy. Z pozice předsedy absolventské komise sice bylo výjimečně třeba korigovat
hodnocení studentů, avšak jen v naprosto zanedbatelné míře. Výkony absolventů byly vyrovnané zvláště
v teoretických předmětech a rovněž při hodnocení absolventských interpretačních výkonů jsem byl potěšen
kvalitou provedení i osobitostí interpretačního a dramaturgického přístupu absolventů. Zkoušky proběhly
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v klidné a vyrovnané atmosféře. Ti studenti, kterým bylo absolutorium uděleno, jsou dle mého názoru
kvalitně připraveni na výkon svého povolání.
V Českých Budějovicích 21. června 2013

BcA. Pavel Šmolík
předseda zkušební komise

Absolventské zkoušky 2013 – Konzervatoř v Teplicích
Ve dnech 5. až 7. 6. a 10. až 11. 6. 2013 proběhly na Konzervatoři v Teplicích závěrečné absolventské
zkoušky. Pro vysoký počet absolventů byly vytvořeny dvě zkušební komise, takže tato zpráva je relevantní
pro průběh absolventských zkoušek u komise, které jsem předsedal. Zde zkoušky proběhly úspěšně, žádný
absolvent nebyl v žádném předmětu hodnocen stupněm „nevyhověl“. Jedna absolventka má zkoušku
odloženou ze zdravotních důvodů (absolventský výkon), další student pak požádal o odklad zkoušky z cizího
jazyka. Tentokrát zde vznikla diskuse o způsobu pojetí absolventských prací v obecné rovině. Ukazuje se, že
ne všichni pedagogové mají na tuto problematiku jednotný názor. Tuto skutečnost však považuji za obecně
široký problém všech konzervatoří v České republice a vnímám ji jako rozpor mezi faktickým požadavkem
na vypracovávání absolventských prací a jakostí výstupu završeného vzdělání ve vztahu k akreditaci
konzervatoří ve smyslu charakteristiky dané případným udělením akademického titulu absolventům. Tento
rozpor je však řešitelný pouze systémově na úrovni MŠ.
I při těchto absolventských zkouškách se potvrdilo, že škola má na studenty značně vysoké požadavky a jako
předseda zkušební komise jsem s potěšením konstatoval, že pedagogický sbor nemá při těchto zkouškách
snahu výsledky zkreslovat ve prospěch školy v zájmu jejího pozitivního „image“. Naopak jsem využil práva
předsedy některá hodnocení zlepšit, protože mi připadala příliš přísná. Výkony absolventů byly vyrovnané
zvláště v teoretických předmětech – žádný z výkonů by nebylo možno označit za vyloženě slabý. Zkoušky
proběhly v příjemné a konstruktivní atmosféře. Závěrem lze konstatovat, že všichni studenti, kterým bylo
absolutorium uděleno, jsou kvalitně připraveni na výkon povolání jak výkonného umělce, tak pedagoga nebo
pracovníka hudebního managementu či pracovníka v oboru hudebně vědního.

Mgr. Radek Rejšek,
předseda zkušební komise
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VI. Prevence sociálně patologických jevů
Školní metodik prevence:

Bc. Jitka Kubíková

Školní plán prevence zohledňuje jedinečná specifika vzdělávání v konzervatoři, jakožto jediné školy
svého druhu v rámci Ústeckého kraje. Těmi jsou zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nepravidelný rozvrh hodin
specifický denní režim z tohoto rozvrhu vyplývající
problémy s optimalizací denního režimu
omezené osobní kontakty pedagogických pracovníků se zákonnými zástupci žáků
dohled nad žáky je možný pouze u těch, kteří jsou ubytováni v Domově mládeže
řada akcí, na nichž se škola podílí nebo které pořádá, se koná mimo půdu školy nebo též mimo
město či území České republiky
konkurenční prostředí
strmě stoupající nároky na žáka zejména v hlavním oboru
možné snížení prožitku úspěšnosti
odloučenost od domova

Proto stanovil metodik prevence k uchopení problematiky prevence sociálně patologických jevů
následující cíle:
1) Sledování rizikového chování v kolektivech jednotlivých tříd - včas řešit varovné signály jako např.
záškoláctví a zhoršený prospěch.
2) Spolupráce s výchovnou poradkyní, vychovatelkami Domova mládeže, ročníkovými učiteli a
vyučujícími hlavních oborů.
3) Zajištění informovanosti o zdrojích odborné pomoci, školním řádu a kompetencích.
4) Poskytování pravidelných konzultačních hodin pro včasnou individuální pomoc jednotlivcům
k předcházení nutnosti represivních postupů.
5) Dle aktuálních možností a nabídek zajištění spolupráce s odbornými institucemi a organizacemi
zabývajícími se problematikou prevence.
6) Zařazení tématiky prevence do vyučovacích předmětů dle níže uvedené tabulky.
Roč.

Předmět Vzdělávací oblast

Téma

Vyuč. hod.

Vyučující

1.

OBN

Společnost; mezilidské vztahy

Problém alkoholismu, kouření

1-2

K.Vidnerová,
V.Harmáček

2.
3.

OBN
OBN

Zdravý životní styl
Výchova; rodina; přátelství

Nebezpečí návykových látek

1-2
1-2

K.Vidnerová
K.Vidnerová

3.

OBN

Komunikace; tolerance

1-2

K.Vidnerová

4.(3.)

OBN

Společenské uplatnění; smysl a náplň
života

1-2

V.Harmáček,
K.Vidnerová

5.

PSY

Psychohygiena

2-3

J.Kubíková

5.

PSY

Osobnost

1

J.Kubíková

Důsledky závislostí; řešení
Agrese, šikana (obrana);
diskuse nad DVD/VHS
materiály
Vzdělávání (studium) a volný
čas
Náročné životní situace,
důsledky stresu;
Biologická a sociální podstata
závislostí – vznik, stadia,
následky, další rizika
(kriminalita), možnosti řešení
Patologické jevy – agrese,
šikana; obranné mechanismy
psychiky
Výchovné styly s negativními
dopady na osobnost

Výchova
1
J.Kubíková
5.
PED
Primární prevence probíhala ve smyslu uvedených cílů. V průběhu školního roku nebyly zjištěny vážné
formy rizikového chování žáků. Řešení kázeňských přestupků a studijních problémů probíhala projednáním
před výchovnou komisí vždy na konci klasifikačních období. Z těchto jednání byly pořízeny zápisy.
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VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

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

Počet účastníků akce
jednodenní
15

Počet účastníků akce
vícedenní
2

Počet PP, kteří se nezúčastnili žádné
vzdělávací akce
53

Vzdělávací akce, kterých se pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2012/2013 zúčastnili
Jméno
Kvalifikace
Mgr. Milan Kubík
Mgr. Marie Kubíková
Mgr. Jan Valta
Jiří Knotte
Mgr. Václav Bůžek
Mgr. Vladimír Zíka
Barbara Bůžková
Mgr. Václav Bůžek
Věra Vlková
Mgr. Hana Turková
Mgr. Hana Tölgová
Kateřina Bacíková
Mgr. Marie Červová
Mgr. Jan Valta
PhDr. Jitka Žižková Ph.D.

Název

O syntéze zvuku v hudbě
Přednáška Ing. Adama J. Sporky, ČVUT Praha

Nemoc a dílo Bedřicha Smetany
Přednáška Prof. MUDr. Cyrila Höschla DrSc.

PhDr. Lenka Přibylová Ph.D.

Mgr Iveta Rálková
Mgr. Michal Kužela
MgA. Tereza Nosková
Mgr. Naděžda Slavíčková
Květoslava Hasilová
Mgr. Marat Šajachmětov
MgA. Jan Valta
Mgr. Karel Untermüller
Barbara Bůžková
Věra Vlková
Mgr. Haha Turková
Mgr. Hana Tölgová
Alena Kováříková
Mgr. Jitka Kubíková

Vídeň 2013 (seminář na téma TYMPÁNY, Konzervatoř
Vídeň)

Masterclass Prof. Michaila Gaislera
(Izrael)

Masterclass Libora Nováčka
Klavírní kursy – Týn nad Vltavou
Alena Vlasáková – výuka klavírní hry

Celkem DVPP

Částka
0
0
0
0
0
0
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1650

Další vzdělávání pedagogických pracovníků domova mládeže
Kód organizace
TPK-K-515

Počet účastníků akce
jednodenní
0

Počet účastníků akce
vícedenní
0
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Vzdělávací a jiné akce pořádané konzervatoří nebo jejími pedagogy v rámci
DVPP pro pedagogické pracovníky jiných výchovně vzdělávacích institucí

Název nebo téma akce:

Cílová skupina:

Soutěžní přehlídka žáků ZUŠ ve hře na klavír
Teplické flautohry
Celoročně - Ilona Veselovská PGDip (vedoucí úseku
zobcové flétny teplické konzervatoře) - výuka hry na
zobcovou flétnu na Akademii staré hudby v Brně
(Masarykova univerzita)
Ilona Veselovská PGDip (vedoucí úseku zobcové
flétny teplické konzervatoře) - vedení ansámblové
třídy zobcových fléten na Letní škole staré hudby
v Prachaticích

Pedagogové klavírní hry regionálních ZUŠ
Pedagogové hry na zobcovou flétnu ZUŠ v celé ČR
Mimo jiné též pedagogové hry na zobcovou flétnu
z celé ČR, kteří si takto zvyšují kvalifikaci

Mimo jiné též pedagogové hry na zobcovou flétnu
z celé ČR

Seminář propagace bicích nástrojů

Mimo jiné též pedagogové Gymnázia v Teplicích a
PF UJEP Ústí nad Labem

Pravidelné celoroční klavírní, bicí, smyčcové
konzultační sobotní semináře

Pedagogové regionálních ZUŠ
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VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Úspěšnost žáků
Přijetí na vysoké školy:
Tereza Plešáková (H. Turková)
Jaroslav Škuta (M.Maleček)
Aneta Andělová (ved.odd. L. Bělozerová)
Tomáš Bubla (V. Vlková)
Šárka Stehnová (H. Turková)
Barbora Talaváňová (H. Tölgová)
Sara Takieddinová (T. Kareš)
Michaela Jeklová (B. Kadlčíková)
David Tománek (M. Polák)
Markéta Jetelová (L. Haunerová)
Jakub Fischer (T. Kareš)
Zbyněk Hnilica (M. Holbová)
Richard Humpl (M. Maleček)
Lucie Hochmanová (I. Veselovská)

přijetí na JAMU, obor klavír
přijetí na Ostravskou Universitu, obor klarinet
přijetí na AMU, obor hudební teorie
přijetí na PF UK, obor klavír
přijetí na PF UK, obor klavír+Universita J.Dakota USA
přijetí na PF UJEP, obor hudební výchova
přijetí na PF UJEP, obor hudební výchova
přijetí na PF University Hradec Králové
přijetí na PF UJEP, obor hudební výchova
přijetí na PF UJEP, obor hudební výchova
přijetí na VŠ Jindřichův Hradec, obor management
přijetí na VŠ zemědělskou v Praze, obor lesnictví
přijetí na UJEP, obor hudební výchova
přijetí na FF MU Brno, obor sdružená uměnovědná st.

Umístění v soutěžích:
Lucie Soukupová (N. Ladkany)
Milan Wichterle (J. Spěvák)
Jaroslav Škuta (M. Maleček)
David Tománek (M. Polák)
Daniel Joneš (M. Polák)
Tomáš Hrdlička (I. Veselovská)

ČU v pěvecké soutěži B.Martinů
3. místo na soutěžní přehlídce konzervatoří
2. místo na soutěžní přehlídce konzervatoří
ČU na soutěžní přehlídce konzervatoří
ČU na soutěžní přehlídce konzervatoří
3. místo na soutěžní přehlídce konzervatoří

Zvláštní ocenění:
Petra Machková (V. Bůžek)

ocenění Nadace Leoše Janáčka pro rok 2013 za
mimořádné výsledky v oboru skladba

Účast a umístění žáků na přehlídkách a soutěžích

Kód organizace
TP-K-515

Tab. č. 251 - Účast žáků v přehlídkách a soutěžích
Počet žáků na
Účastníci
Účastníci
Účastníci
škole celkem
- školní kolo
- okresní kolo
- oblastní kolo
183
0
0
0
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Výsledky školy na XXXVI. soutěžní přehlídce konzervatoří ČR
ve hře na dechové nástroje, Teplice 2012
Milan Wichterle (J. Spěvák)
Jaroslav Škuta (M. Maleček)
David Tománek (M. Polák)
Daniel Joneš (M. Polák)
Tomáš Hrdlička (I. Veselovská)

3. místo ve hře na fagot
2. místo ve hře na klarinet
ČU ve hře na pozoun
ČU ve hře na pozoun
3. místo ve hře na zobcovou flétnu

Koncertní činnost a jiné školní a mimoškolní aktivity
Podrobně viz zprávy vedoucích oddělení a úseků za školní rok 2012/2013 v příloze.

Přehled koncertů uspořádaných školou ve školním roce 2012/2013
Seznam neobsahuje absolventské koncerty a koncerty Big Bandu, které budou uvedeny následně. Taktéž sem
nebylo možno zahrnout kompletní množství koncertů a jiných akcí pořádaných cizími subjekty, na nichž se
žáci nebo pedagogové školy podíleli. Kde není v závorce uvedeno jinak, konal se koncert v sále
konzervatoře.
2012.10.03
2012.10.10
2012.10.22
2012.11.09
2012.11.12
2012.11.13
2012.11.27
2012.12.10
2012.12.11
2012.12.13
2012.12.18
2012.12.19
2013.01.08
2013.01.08
2013.01.15
2013.01.21
2013.01.28
2013.01.30
2013.02.19
2013.03.05
2013.03.06
2013.03.19
2013.03.25
2013.03.26
2013.03.27
2013.04.02
2013.04.08
2013.04.11
2013.04.15
2013.04.22
2013.04.23

Koncert posluchačů
Koncert posluchačů pěveckého oddělení
1. podzimní koncert školního orchestru
J.Valta + V.Šantora v lázních
Koncert posluchačů dechového oddělení
Koncert posluchačů školy
2. podzimní koncert školního orchestru
Vánoční flétnový koncert (LD Beethoven)
Předvánoční koncert T. Plešákové a Š. Stehnové (LD Beethoven)
Koncert Libora Nováčka
Vánoční koncert školního symfonického orchestru (DK Teplice)
Koncert flétnových tříd J. Potůčkové a R. Zubera
Recitál Jana Zrostlíka (LD Beethoven)
Recitál Milana Řeřichy
Recitál Barbory Talaváňové (LD Beethoven)
Teplická konzervatoř se představuje... (LD Beethoven)
Koncert houslové třídy Květy Hasilové (Diplomat)
Koncert posluchačů pěveckého oddělení
Koncert flétnových tříd
Teplická konzervatoř se představuje... (LD Beethoven)
Koncert virtuózních houslových skladeb (třída K. Hasilové)
Koncert komorní hudby
Koncert žáků houslové třídy K. Hasilové (LD Beethoven)
Teplická konzervatoř se představuje... POPULÁRNÍ ZPĚV (LD Beethoven)
Koncert žáků klavírní třídy V. Vlkové a hostů (LD Beethoven)
Recitál Petra Kubíka
Jarní koncert školního orchestru (DK Teplice)
Koncert žáků klavírní třídy V. Vlkové
Koncert Markéty Jetelové (příčná flétna) a Davida Tománka (pozoun)
Teplická konzervatoř se představuje... (LD Beethoven)
Koncert vítězů školní klavírní soutěže (LD Beethoven)
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2013.04.24
2013.04.29
2013.05.16
2013.05.20
2013.05.21
2013.05.22
2013.05.27
2013.05.27
2013.05.27
2013.06.03
2013.06.03
2013.06.05
2013.06.05
2013.06.10
2013.06.12
2013.06.17
2013.06.19
2013.06.25
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Koncert žáků třídy bicích nástrojů
Večer s příčnou a zobcovou flétnou (LD Beethoven)
Koncert žáků houslové třídy K. Hasilové (LD Beethoven)
Dirigenti maturují se SČF (DK Teplice)
Houslový recitál Milana Al-Ashhaba (LD Beethoven)
Teplická konzervatoř se představuje... (LD Beethoven)
Houslový recitál Jana Zrostlíka (LD Beethoven)
Koncert flétnové třídy Mgr. Evy Ševčíkové (Diplomat, 15.00 hod.)
Koncert klavírní třídy Mgr. Hany Turkové
Recitál Milana Řeřichy
Koncert třídy zobcových fléten
Recitál Víta Šantory (LD Beethoven)
Koncert klavírní třídy Mgr. Hany Tölgové
Koncert kytarových tříd (LD Beethoven)
Koncert zobcových fléten (LD Beethoven)
Koncert třídy populárního zpěvu
Koncert komorního souboru Trio Per Fugio a hostů (LD Beethoven)
Koncert žáků klavírní třídy V. Vlkové a hostů
Herecký večer 2013
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Absolventské koncerty ve školním roce 2012/2013
ČT 21.3.
PO 8.4.
ST 10.4.
ÚT 16.4.
ÚT 30.4.
PO 6.5.
ÚT 14.5.
ST 15.5.
PÁ 17.5.
ÚT 28.5.
ST 29.5.
ST 2.10.

Tomáš Bubla (klavír), Markéta Jetelová (flétna). Petra Machková (skladba), Tereza
Plešáková (klavír), David Tománek (pozoun) – koncert s SČF na základě konkursu
Barbora Talaváňová (klavír) – se školním orchestrem na základě konkursu
Ondřej Čermák (bicí nástroje), Vít Michna (bicí nástroje), Jan Pavlíček (bicí nástroje)
Michaela Jeklová (zpěv), Zbyněk Haase (kytara)
Lucie Hochmanová (zobcová flétna), Adam Šmejkal (kytara)
Milan Wichterle (fagot)
Karolína Chlumová (kytara), Jakub Fischer (trubka)
Anna Nedvědová (klavír), Růžena Petrová (flétna)
Antonín Paris (kytara) – interní absolutorium
Nina Markovičová (flétna)
Petra Machková (klavír), Šárka Stehnová (klavír)
Lada Bečková (zpěv) – dodatečná absolventská zkouška z hlavního oboru

Další akce
- Škola organizovala konkurzní řízení o možnost provedení absolventského koncertu se Severočeskou
filharmonií. Vítězové: Tomáš Bubla (klavír), Markéta Jetelová (flétna). Petra Machková (skladba), Tereza
Plešáková (klavír), David Tománek (pozoun)
- V říjnu 2012 se uskutečnil Den otevřených dveří Konzervatoře v Teplicích.
- Uskutečnil se tradiční ples konzervatoře
- Klavírní oddělení uspořádalo soutěžní přehlídku talentovaných žáků ZUŠ v regionu
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IX. Informace o provedených kontrolách ČŠI
Datum:

22.-24.10. 2012 a 29.10.2012

Protokol:

Čj. ČŠIU-923/12-U

Předmět kontrolní činnosti:

1) Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich
souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy podle
§174 odst. 2 písm. c) školského zákona
2) Zjišťování a hodnocení podpory rozvoje osobnosti žáků v průběhu
vzdělávání, personálních podmínek vzdělávání a řízení školy

Body kontroly:

1) Kontrola zpracování školního vzdělávacího programu a jeho souladu
s rámcovým vzdělávacím programem pro konzervatoře
2) Kontrola personálního zajištění výuky
3) Kontrola prostorového a materiálního vybavení školy
4) Kontrola prostředí pro vzdělávání žáků
5) Kontrola výsledků vzdělávání žáků

Shrnutí výsledků kontroly:

1) ŠVP nebyl v plném souladu s RVP.
2) Vyskytly se objektivní, školou nezaviněné problémy ve vytváření skupin
žáků ve výuce cizích jazyků, které tak nebylo v plném souladu s platnými
právními předpisy.
3) Ve sledovaném období škola nezasílala záznamy o úrazech žáků ČŠI.
4) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 neobsahovala
některé nově požadované údaje.
V ostatních bodech kontroly byla konstatována dostačující až
nadstandardní kvalita podmínek pro vzdělávání žáků. Zjištěné
nedostatky byly v souladu s inspekční zprávou odstraněny během
školního roku k datům určeným po dohodě s vedením školy inspekční
komisí. (V době zpracování výroční zprávy ověřila dne 4. 10. 2013 toto
tvrzení následná inspekce ČŠI, která neshledala závad. Inspekční zpráva
bude zahrnuta do výroční zprávy za školní rok 2013/2014.)
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X. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2012
Příjmy
Příjmy celkem
Z toho:

34 244 669,79 Kč
Dotace zřizovatele
Ostatní příjmy
Zúčtování fondů

32 524 237,00 Kč
1 720 439,90 Kč
0,00 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

34 244 486,98 Kč
1 9 625 965,00 Kč
6 589 225,00Kč
81 313,01 Kč
188 719,55 Kč
14 157,00 Kč
17 787,00 Kč
199 742,80 Kč
1 127 068,40 Kč
2 076 777,00 Kč
151 738,00 Kč
0,00Kč
1 178 777,80 Kč
0,00Kč
2 413 497,00Kč

Ostatní náklady z činnosti
Jiné sociální náklady
Ostatní služby
Jiné pokuty a penále
Odpisy
Hospodářský výsledek
Kladný hospodářský
výsledek

182,99 Kč
z toho

Příloha:
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY sestavený k 31. 12. 2012
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XI. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Žáci, kteří úspěšně vykonali konkurz, se zapojili do mezinárodního programu Europera.

XII. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve smyslu rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES ze dne 15.11.2006, které
vstoupilo v platnost dne 14.12.2006, jímž byl tento program zaveden, se škola zapojila do těchto
odvětvových programů:

Program
Comenius
Erasmus
Leonardo da Vinci
Průřezový
program

Zaměření
zaměřený na předškolní a školní
vzdělávání až do úrovně
ukončení středního vzdělání
zaměřený na vysokoškolské
vzdělá-vání a odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni
zaměřený na odborné vzdělávání
a odbornou přípravu
- spolupráce a inovace politik,
- podpora studia jazyků,
- informační a komunikační
technologie,
- šíření a využívání výsledků v
oblasti celoživotního učení

Akce

Rozpočet

škola se nezapojila

0,- Kč

škola se nezapojila

0,- Kč

škola se nezapojila

0,- Kč

škola se nezapojila

0,- Kč

Celkem čerpáno:

0,- Kč

XIII. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích
zdrojů
Škola nepředkládala ani nerealizovala žádný projekt financovaný z cizích zdrojů.
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XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Partnery při plnění úkolů ve vzdělávání pro konzervatoř a současně potenciálními budoucími zaměstnavateli
našich absolventů jsou zejména Severočeská filharmonie Teplice, Základní umělecké školy v kraji,
regionální divadla a do budoucna nově také regionální vokálně instrumentální tělesa z oblasti populární
hudby. Pro tyto partnery vytváří konzervatoř základnu možných budoucích zaměstnanců – orchestrálních
hráčů, sólistů, sólových pěvců, sboristů a hudebních pedagogů.
Recipročně poskytují tito partneři pro žáky konzervatoře na své půdě prostor pro jejich
instrumentální, vokální a pedagogickou praxi formou hostování, výpomocí a zaměstnání na postech
externích nebo stálých pedagogů. Severočeská filharmonie také umožňuje v rámci svých koncertů sólistická
orchestrální vystoupení nadaným žákům konzervatoře a každoročně doprovází absolventské koncerty
nejúspěšnějších absolventů kteréhokoli studovaného oboru a specializace.
Konzervatoř respektuje při dostatku uchazečů jejich cíleným výběrem zaměřeným např. na určité
nástroje výhledové požadavky těchto našich partnerů. Velkou pomocí partnerům především z oblasti ZUŠ je
možnost kombinované formy studia, umožňující doplnění kvalifikace jejich pedagogům, kteří ji ještě
nezískali.
Další formou spolupráce je organizování odborných seminářů pro pedagogy ZUŠ vedených
odborníky z konzervatoře. Tyto semináře se setkávají ze strany partnerů s trvalým pozitivním ohlasem.
V neposlední řadě konzervatoř také pořádá soutěžní přehlídky nadaných žáků ZUŠ, které školám umožňují
vzájemné porovnání pedagogické úrovně v daných oborech.
Spolupráce školy s jinými konzervatořemi spočívá především ve spolupráci jednotlivých nástrojových
oddělení a ve výměně předsedů komisí maturitních a absolventských zkoušek. Problémem zůstávalo finanční
zajištění společných akcí, převážně výměnných koncertů. V uplynulých letech Konzervatoř v Teplicích
spolupracovala především s konzervatořemi v Praze, Plzni a Českých Budějovicích.
Spolupráce s vysokými školami a z nich především s pražskou AMU spočívá v osobních kontaktech
našich pedagogů s jejich vyučujícími, s nimiž konzultují problematiku výuky a přípravy našich absolventů na
vysokoškolské studium. Opakovaně se daří angažovat tyto profesionály nejvyšší úrovně do odborných porot
pravidelných soutěžních přehlídek konzervatoří ČR.
Na teplické konzervatoři jsou zaregistrovány dvě odborové organizace:
1) ČMOS PŠ ZOOS při Konzervatoři v Teplicích.
2) Odborová organizace Konzervatoře v Teplicích.
S oběma organizacemi zaměstnavatel projednává ze zákona vyplývající náležitosti a spolupracuje dle
potřeby.
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XV. 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.
Činnost konzervatoře je velmi specifická 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.
Od školního roku 2012/2013 se vyučuje podle nového školního vzdělávacího programu.
Konzervatoř v Teplicích, jediná škola svého druhu v Ústeckém kraji, se může každým rokem
prokazovat svými výsledky. Uplynulý školní rok provázela řada úspěchů, kterých dosáhli naši žáci
v hudebních soutěžích a v přijímání 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
absolventi nejsou příliš často evidováni na úřadech práce jako nezaměstnaní, považujeme za
prioritní a svědčí o jejich konkurenceschopnosti na trhu práce v rámci regionu i celé ČR.
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 velký zájem, počet přijatých žáků se zdá
naznačovat, že pokles demografické křivky se nenápadně začíná obracet vzestupným směrem.
Přetrvává zájem o studium v kombinované formě.
Nedílnou součástí každé školy je její vnitřní klima, které výrazně ovlivňuje výsledky žáků a
pedagogů. Jsme přesvědčeni, že dostatečný prostor pro iniciativní práci pedagogických pracovníků,
cíleně vytvářený vedením školy, 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. Václav Bůžek
zástupce statutárního orgánu
pověřený řízením školy
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Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 20.12.2013
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