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                                                                                     I.

Základní údaje o škole, školském zařízení

1. Přesný  název  školy  resp.  školského  zařízení dle  platného  zápisu  v rejstříku  škol  a
školských zařízení MŠMT.

Podle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol ze dne 1. 11. 2007 je škola zařazena 
pod názvem Mezinárodní Konzervatoř Praha - International conservatory Prague, s.r.o.  
IČO: 281 78 840
Sídlo: Olšanská 55/5,  1300 00 Praha 3

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon.

Ředitel školy:   

JUDr. Emil Ščuka  
Email: emil.scuka@seznam.cz  
Tel.: 608 359 995
  
  

  
  

Statutární zástupce a zřizovatel:          

Mgr. Jarmila Ščuková  
Email: Jarmila.Turkova@atlas.cz  
Tel.: 608 359 995

3. Webové stránky školy:     http://www.konzervatorpraha.cz    

Email: konzervator.praha@seznam.cz

ID datové schránky: 75nmhpj
4. Školská rada:
 předsedkyně: Miroslava Tulejová
 člen školské rady z řad pedagogů: Mgr. Helena Stiborová
 člen školské rady z řad studentů: Adéla Borovičková

mailto:konzervator.praha@seznam.cz


5. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita

Mezinárodní Konzervatoř Praha - International conservatory Prague, s.r.o.  

Druh školy:  Konzervatoř      Resortní identifikátor (IZO):  151036985    

Kód druhu/typu:  D00      Výuka v cizím jazyce: Ne  

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 320  

Datum zápisu školy do rejstříku: 13. 4. 2007  Datum zahájení činnosti: 1. 9. 2007  

4. Obory vzdělání konzervatoře a VOŠ,  které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku

škola kód 
název oboru / vzdělávacího 
programu

cílová
kapacita
oboru /

programu

poznámka 

(uveďte, pokud obor 
nebyl vyučován, je 
dobíhající atd.)

MKP – 6 leté
studium

82-44-P/01 Hudba  
120

MKP – 6 leté
studium

82-45-P/01 Zpěv  
120

MKP – 6 leté
studium

82-47-P/01 Hudebně dramatické 
umění  180

Vzdělání na MKP lze ukončit po 4 letech studia – (kód M) – Hudba 82-44-M/01, Zpěv 82-45-M/01,             
Hudebně dramatické umění 82-47-M/01.

5. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb :
a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
b. jiná

 Výuka probíhá v budově Mezinárodní konzervatoře Praha, Olšanská 55/5, Praha 3.   
  

  

  



  
 Školící a rekreační středisko    

Hájemství  
Hájemství u Dvora Králové  

obec Vítězná 3   

PSČ: 544 01   

  
  
  

Divadlo Korunní 

Korunní 30, Praha 2   

PSČ: 120 00   

  

Kulturní dům STAR

Za Sídlištěm 1, Praha Komořany



Televizní studia
Třída Politických vězňů 19, Praha 1





Radio IN



Roma Rádio



II.
Pracovníci školské právnické osoby

1. Pedagogičtí pracovníci 

počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) 

škola

ředitel a
zástupce
ředitele
fyzické
osoby
celkem

ředitel a
zástupce
ředitele

přepočtení
na plně

zaměstnan
é

interní
učitelé
fyzické
osoby

celkem

interní
učitelé

přepočtení
na plně

zaměstnan
é

externí
učitelé 
fyzické
osoby
celkem

externí
učitelé

přepočtení
na plně

zaměstnan
é

pedagogič
tí

pracovníci
fyzické
osoby
celkem

pedagogič
tí

pracovníci
přepočtení

na plně
zaměstnan

é
 celkem

4 4 0 0 162

kvalifikovanost  pedagogických  pracovníků (stav  ke  dni  vyplnění  zahajovacího
výkazu)

škola počet pedagogických pracovníků

celkem %
z celkové
ho počtu
pedagogi

ckých
pracovník

ů

  kvalifikovaných 165 99,40
  nekvalifikovaných 1 0,60 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání  pedagogických  pracovníků  probíhá  formou  různých  interních,  pravidelně
periodicky se opakujících školení přímo na půdě Mezinárodní konzervatoře Praha pod
vedením příslušných specialistů (Bakaláři, BOZP, PO, Semináře, atd.) 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá vzhledem k vysokému počtu učitelů
zcela individuálně.



                jazykové vzdělávání a jeho podpora

počet učitelů cizích jazyků 5

z toho

s odbornou kvalifikací 
(dle zákona o ped. prac.)

4

bez odborné kvalifikace 
(dle zákona o ped. prac.)

1

rodilý mluvčí 1

2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)

počty osob 

fyzické osoby
celkem

přepočtení na plně
zaměstnané

9 6,833

Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

Vzdělávání  pedagogických  pracovníků  probíhá  formou  různých  interních,  pravidelně
periodicky se opakujících školení přímo na půdě Mezinárodní konzervatoře Praha pod
vedením příslušných  specialistů  (Bakaláři,  BOZP,  PO,  Semináře,  výukové  programy,
atd. )



Oddělení Herectví

Vedoucí oddělení: Zuzana Bydžovská, DiS.

Zuzana se narodila 10. října 1961 v Mostě. Pochází z lékařské rodiny. Po ukončení studia Státní
konzervatoře v Praze se stala členkou hereckého souboru Divadla Na zábradlí. V letech 1990-
2000 byla v angažmá v Národním divadle a od divadelní sezóny 2000/2001 je opět v Divadle Na
zábradlí. 

Hostuje rovněž v divadlech Ungelt a Kalich. Ve filmu debutovala už jako jedenáctiletá v dětském
snímku Věry Šimkové-Plívové PŘIJELA K NÁM POUŤ. Brzy se stala jednou z nejobsazovanějších
televizních  hereček,  pamětihodné  jsou  například  inscenace  TEN SVETR  SI  NESVLÍKEJ,  JESTLI
JEDNOU ODEJDU (v  obou hrála  dceru Ivy  Janžurové)  nebo PŘÍPAD PLATFUS,  všechny v  režii
Františka Filipa. Hrála v seriálech - od ROZPAKŮ KUCHAŘE SVATOPLUKA přes HOTEL HERBICH až
po HOSPODU,  ve filmech "starých bardů" (HELIMADOE i  UČITEL TANCE Jaromila  Jireše),  ale
účinkovala i v debutech: Petra Zelenky (KNOFLÍKÁŘI), Bohdana Slámy (AKÁTY BÍLÉ) či Moniky
Elšíkové (ARCHA PRO VOJTU). V posledních letech se však - s výjimkou Zelenkových PŘÍBĚHŮ
OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ a Vorlova GYMPLU - věnuje hlavně TV inscenacím a divadlu. Za matku
Petra právě ve snímku GYMPL získala Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší
roli.

 
 



Seznam pedagogů

Pedagogové herectví Předmět

Bydžovská Zuzana Vedoucí oddělení

Bydžovská Zuzana Herectví

Cíl Filip Herectví

Drössler Renata Zpěv

Gasparovičová Martina Ema Jevištní mluva

Indráková Tereza Jevištní pohyb

Leierová Barbora Jevištní mluva

Mendozová Jindřiška Dramaturgie a scénáristika

Nachtigallová Renée Zpěv

Podhůrský Zdeněk Herectví, dabing

Skřípek František Herectví, umělecký přednes

Sochor Martin Jevištní pohyb

Stupková Radka Metodika herectví

Uhrin Jan Herectví, jevištní praxe, základy režie

Zálešáková Daniela Vyučovací praxe – herectví, akrobacie

Žák Zdeněk Herectví

Žilková Jarmila Zpěv
 

 
Představení oddělení

Petr Hudský - Kacířské nápady 
Obsazení: T. Havelková, K. Hrzánová, V. Marečková, A. Osičková, Y. Tubolets, V. Vítek
Tvůrce představení - Zdeněk Žák
2. ročník 
Divadlo Apollo



Písně a verše Karla Kryla
Obsazení: Z. Benešová, A. Burgerová, V. Havlíčková, J. Janáček, M. Kožíšek, A. Kubíková, L. 
Ottová, P. Pacáková, T. Plátenková, S. Pošmourný, M. Rezlerová, K. Svorová, J. Švehla
Tvůrci představení: Jarmila Žilková a František Skřípek
v poetické kavárně Balbínka
v divadle Apollo
Charitativní koncert pro Ukrajinu - ukázky z představení Písně a verše Karla Kryla v divadle 
Apollo
 
F. Skřípek aj. Žilková: Láryfáry ententýky - pohádka pro děti, 
obsazení: Z. Benešová, V. Havlíčková, M. Kožíšek, A. Kubíková, T. Plátenková, S. Pošmourný, M. 
Rezlerová, J. Švehla
3. ročník
Divadlo Apollo a 3 mateřské školy v Praze
 
Laurent Baffie, úprava Z. Bydžovská - Ťuk, ťuk 
Obsazení: A. Burgerová, J. Janáček, L. Ottová, P. Pacáková, S. Pošmourný, K. Svorová
Tvůrce představení - Z. Bydžovská
3. ročník
Místo - Divadlo Apollo
 
Dennis Kelly (úprava J. Uhrin): DNA (Temná hra) 
Obsazení: J. Amez-Droz, S. Barek, D. Biskupová, Z. Bláhová, M. d´Amore, S. Katela, T. Říha, A. 
Šímová, L. Veselý, K. Helclová, F. Kincl, J. Kozák (detaily upřesní J. Uhrin zítra s A. Kovářovou)
Tvůrce představení - J. Uhrin
5. a 6. ročník
Místo - Divadlo Apollo
 
Zdena Benešová a Aneta Burgerová z 3. B se zúčastnily recitační soutěže na Poděbradských 
dnech poezie. 
 
Denisa Biskupová (5. ročník) ztvárnila jednu z hlavních rolí ve filmu Bábovky, hraje v seriálu Pan 
profesor, Modrý kód nebo Vánoční příběh
 
 Studenti F. Schönmann, Y. Tubolets a K. Švejdová z 2. ročníku ztvárnili postavy v absolventském 
představení My Fair Lady.





Oddělení Muzikálu

Vedoucí oddělení: Světlana Nálepková

Tel: 602 334 414; email:
svetlana.nalepkova@seznam.cz

Světlana Nálepková se narodila 2. července 1960 v Praze a zde také
vystudovala  hudebně  dramatickou  konzervatoř.  V  letech  1980-89
hostovala v divadle Ypsilon, dále roku 1993 pak po čtyři  sezony v
hudebním divadlo v Karlíně. Mimo jiné  také  v letech 1979–1989 v
pantomimické skupině M. Nesvadby MIMTRIO.

Mezi řadu jejích nejúspěšnějších samostatných projektů patří
„Sněhurka na  trampolíně  (1986)“,  „Tenhleten Manhattan  a  jiné
vedlejší  příznaky  (1990)“,  „Marlene  –  písně  Marlene  Dietrichové
zpívá S. Nálepková (1995)“, „Láska je fata morgána (1997)“.

Mezi  nejvýznamnější  divadelní  role  Světlany  Nálepkové patří  Josefina  z  muzikálu  „Má
férová Josefina“  a Vivian z hudební  revue  „Zasněžená  romance“. Mohli jsme ji  spatřit  v
televizních inscenacích  „Nebožtík  si  nepřál  květy“,  „Skláři“  či  v  pohádkách Princezna na
klíček nebo „Pindruše“.

Mezi zábavné pořady, v nichž účinkovala, patří „Možná přijde i kouzelník“, „Sněhurka, aneb
Buzarem do problému“ a „Marlene“. Pro děti připravila představení „Šmidli pidli aneb jak
se hraje na divadlo“. Jako zpěvačka se zamiloval do písniček 20. - 40. let.

Na CD vydala tituly „Marlene“, „Láska je fata morgána“, „Jsem dívka v rytmu zrozená“,
„Nelituj  –  Světlana  Nálepková  zpívá  nejkrásnější  písně  Edith Piaf“ a  „Láska  se  vrací“.
Poslední CD s názvem Mantra 9 je melodickým souborem tibetských manter.

Ve filmu vytvořila Světlana Nálepková role v „Lásce z pasáže“, „Posledním mejdanu“ a
„Havárii“. Její poslední filmovou rolí je sekretářka Mirka ve filmu „Pánská jízda“. Světlana
také účinkovala v úspěšném seriálu „První krok“.

V současné  době ji  můžeme vidět v muzikálech „Milovat k smrti“ –  komorní muzikál o
legendě francouzského šansonu E. Piaf, a „Frida Kahló – kabaret života“ o slavné mexické
malířce a aktivistce Frídě  Kahló, nebo v komorním recitálu „Dobrý ročník“. Nedávno se
také Světlana vrátila na prkna Karlínského divadla v roli matky představené v muzikálu
„Sestra v akci“  a v divadle GoJa Music hall  jako madam Morrible v muzikálu Čarodějka
(Wicked). Světlana účinkuje nejen v pražských divadlech, ale hraje svá představení po celé
České republice.

mailto:svetlana.nalepkova@seznam.cz


   Seznam pedagogů:

Světlana Nálepková vedoucí oddělení, interpretace a šanson
Michal Pleskot zpěv, interpretace
Lada Soukupová zpěv, interpretace
Kristina Brachtlová korepetice, sborový zpěv 
Zdeněk Žák herectví
Simona Vrbická herectví
Jaroslav Sypal herectví, jevištní praxe
Tomáš Bartůněk zpěv, interpretace
Monika Brabcová dějiny muzikálu
Milan Fiala zpěv a interpretace
Drahomíra Kočová jevištní řeč
René Nachtigalová zpěv a interpretace
Martin Sochor herectví
Monika Sommerová zpěv a interpretace
Marta Olšrová dějiny divadla
Vojtěch Adamčík korepetice

Pedagogov  é  :  
Naši  pedagogové  pocházejí  z  řad  úspěšných  umělců  anebo  mají  odborné  vzdělání  a  praxi
odpovídající  vyučovanému  oboru.  Pedagogové  jsou  pečlivě  vybíráni  dle  přísných  parametrů
související  s  jejich uměleckou a pedagogickou kvalitou.  Vysoká pedagogická úroveň oddělení  je
umocněna jejich  uměleckým zápalem a  pokračující  praxí  a  zkušenostmi  v  oboru  (aktivní  herci,
režiséři a zpěváci.)

O     oddělení:  

Muzikálové oddělení  vytváří    přípravu   budoucích   absolventů   k úspěšnému   uplatnění  v
umělecké  oblasti  muzikálového herectví  s  přesahem do činoherního herectví,  tanečního oboru,
pěveckého oboru nebo pedagogické činnosti.

Právě syntéza oborů zpěvu,  tance a herectví vytváří širší uplatnění na poli uměleckých produkcí.
Úroveň  muzikálového  oddělení  je  podpořena  syntézou  několika  důležitých  faktorů  v  oblasti
umělecké, pedagogické, ale i organizačním systému fungování školy.

Úspěch je vždy podpořen praktickými možnostmi uměleckého rozvoje, kterou představuje vlastní
školní divadlo – divadlo „Apollo“  a kulturní dům „Star“  Komořany, které  je místem různorodých
uměleckých produkcí – koncertů, maturitních a absolventských představení.

Úroveň  maturitních  a  absolventských  představení  každoročně  utvrzuje  kvalitu  muzikálového
oddělení. Tato představení, která probíhají v prostorách divadla Korunní jsou slavnostní přehlídkou
uměleckých  schopností  studentů  a  jejich  dosaženého  praktického  vzdělání  na  maturitním  a
absolventském stupni.



Přehled představení:

Absolventsk  é   představení:  My fair lady      

Režie a pedagogické vedení: Martha Olšrová;Martin Sochor. 

Umělecký dozor: Světlana Nálepková

Choreografie:Ivana  Benešová

Hudební nastudování: Kristina Brachtlová

Premiéra 29.4. Divadlo Apollo.  

Maturitní     představení  :   

She loves me:

Režie a pedagogické vedení: Zdeněk Žák a Martin Bujarek 

Choreografie: Alex Sadirov

Umělecký dozor: Světlana Nálepková

Hudební nastudování: Vojtěch Adamčík

Premiéra 19. 4. 2022 Divadlo Apollo. 

VÁNOČNÍ BETLÉM:

Scénář a režie: Monika Brabcová

Nastudování: Monika Brabcová a Drahuška Kočová. 

Umělecký dozor:  Světlana Nálepková. 

Korepetice: Kristina Brachtlová. 

Pohádka: O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA

Nastudování: Jaroslav Sypal.



Koncerty: Milujeme muzikál. 

Dramaturgie a režie: Lada Soukupová

Korepetice: Kristina Brachtlová.

Umělecký dozor: Světlana Nálepková. 

Premiéra: 31.3. Divadlo Apollo. 

Hodnocení

Školní rok 2021/2022 byl velmi činorodý, vzniklo mnoho zajímavých a kreativních počinů, ať už to 
byla představení, pohádky či koncerty. Studenti i pedagogové pracovali velmi houževnatě a 
zodpovědně. 

Všichni  studenti dokázali úspěšně dokončit praktickou část absolventské, a u teoretické části 
maturitní zkoušky měla většina studentů nadstandartní výsledky, kromě dvou studentů, kteří  
budou  zkoušku opakovat na podzim.

Vzájemná spolupráce jednotlivých pedagogů a studentů s přesahem do jiných oddělení je 
známkou jak umělecké kvality nejenom muzikálového oddělení, ale i celé fungující instituce – 
Mezinárodní konzervatoře. Díky kooperaci jednotlivých oddělení jejich kvalitativní úroveň roste a 
utvrzují svou hodnotu na poli pedagogickém, ale i uměleckém.

 My Fair Lady



Nebeská terapie s Audrey



 

Oddělení POPULÁRNÍHO ZPĚVU

Vedoucí oddělení: Marcela Březinová
Tel: 602 288 927; email: mbbm@napismi.cz

MARCELA BŘEZINOVÁ je stálicí na poli populární hudby přes čtyřicet let se zálibou v 
bluesových a soulových písních. Oslňuje originálním, nezaměnitelným hlasem a její koncerty 
představují bezprostřední zážitek z hudby s obrovskou dávkou vitality a energie.
Spoluzakladatelka kapely OK Band spolupracovala i nadále spolupracuje s významnými 
osobnostmi hudební scény - Karlem Svobodou, Vladimírem Kočandrle, Leškem Semelkou, 
Ivanem Hlasem, Slávkem Jandou, Jiřím Šímou..

Nazpívala hity Pár slov a dost,  Hádej, Snad za to může láska, Chanson d'Amour, Blues pro 
havrana, Na kopcích. V současné době se věnuje přípravám dalšího sólového alba.
Je autorkou projektů VESELÉ ZPÍVÁNÍ a DÝCHÁNEK DUŠE, v rámci kterých se snaží 
zpíváním a hudbou otevírat srdce dětem, dospělým i seniorům.
Pomocí manter, intuitivního tance zažijete potěšení, splynutí i radost, která je zároveň 
meditací i nejlepším lékem!
 
Spolupracuje také s Petrem Ožanou.
"SPOJENI HUDBOU" je koncertem plným hudebních lahůdek s ingrediencemi blues i rocku a
hlavně všeho, co si představíte...
 
Řadu let také vede Oddělení populárního zpěvu a vyučuje interpretaci na Mezinárodní 
konzervatoři Praha.
 
Více o aktivitách Marcely na www.marcelabrezinova.cz
 

Představení oddělení 

Oddělení populárního zpěvu se opět rozrostlo o nové pedagogy a pod mým vedením mělo ve
školním roce 2021/2022 18  členů a s ostatními vřele spolupracujeme. Mým cílem je a nadále
bude  vytvářet  PROPOJENÉ  KREATIVNÍ  ODDĚLENÍ,  ve  kterém  se  snažíme  rozvíjet  OSOBNOST
STUDENTA a schopnost, během studia na MKP obsáhnout různá odvětví a směry populární hudby.

http://www.marcelabrezinova.cz/
mailto:mbbm@napismi.cz


Obecné představení pedagogického sboru 

ODDĚLENÍ POPULÁRNÍHO ZPĚVU – VYSOCE PROFESIONÁLNÍ TEAM PEDAGOGŮ S DLOUHOLETOU
UMĚLECKOU PRAXÍ.
VŠICHNI JSOU VÝKONNÝMI UMĚLCI A V PRAVÉM SLOVA SMYSLU MAJÍ „ CO PŘEDÁVAT“ ! ...

Seznam pedagogů

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje

Marcela Březinová Interpretace

Zuzana Slezáková HLO

Jana Feriová HLO

Martina Balogová Interpretace,Práce ve studiu

Erika Fečová HLO + voc.zpěv

Marie Šlehoferová HLO

Kamila Nývltová Interpretace

Peter Strenáčik HLO

Jiří Rajniš     HLO

Richard Tesařík HLO a Interpretace

Světlana Nálepková Chanson

Ilona Vozničková HLO

Edita Čechová-Makovcová HLO

Michaela Dolinová Základy herectví

Vladimír Hron Interpretace    

Radka Stupková Jevištní řeč

Tomáš Živor    Korepetice

Ondřej Valenta Korepetice.POK

Jiřina Marková Fonetika,Metodika



Zhodnocení aktivit za uplynulý školní rok, úspěchy studentů, koncertní činnost 

Studenti odd. Pop. zpěvu se již pravidelně a s výborným ohlasem objevují v pěveckých soutěžích i
na předních uměleckých scénách ČR.

Letošní  školní  rok  nám z části  opět  přinesl  platformu on-line  výuky a  konzultací.  Během této
extrémně náročné doby jsme opět neztratili kontakt se studenty ani s pedagogy a připravili  jsme
velmi krásné maturitní i absolventské koncerty.

Připravila  jsem  také  ve  spolupraci  s  dalšími  odděleními  naší  konzervatoře  v  divadle  Apollo
benefiční  koncert  „SPOJENI  SRDCEM“,  jehož  výtěžek  byl  věnován  na  konkrétní  pomoc
ukrajinským maminkám s malými dětmi,které jsou v péči Střediska sociálních služeb Prahy 1.
Sestavila jsem po dramaturgické stránce, a to včetně svého závěrečného vystoupení s úžasným
pianistou Petrem Ožanou, koncert,  ve kterém především studenti naší konzervatoře mohli svou
cestou přispět a jasně tak projevit svůj názor! Byl to krásný a dojemný večer a následné předání
výtěžku konkrétním rodinám se neobešlo bez slz.

Zhodnocení výsledku maturitních a absolventských zkoušek

Dva  maturanti  půjdou  ke  zkoušce  v  podzimním  termínu  a  ostatní,  tzn.,  že  čtyři  absolventky
prospěly. Praktická část – koncerty dopadly skvěle a studenti byli ohodnoceni známkou výbornou
a chvalitebnou.
Bylo to důstojné zakončení nelehké doby Coronaviru.  

Počty studentů v jednotlivých ročnících (netýká se oddělení odborné teorie, pohybu a tance a všeobecně vzdělávacích
předmětů )

1. ročník               7
2. ročník               5,jedna studentka v pololetí přerušila a jeden student přešel z Oddělení muzikálu
3. ročník               8
4. ročník               8
5. ročník               10
6. ročník               4   

                                                                              Marcela Březinová, vedoucí Oddělení populárního zpěvu  





ODDĚLENÍ WORLD MUSIC
 

Vedoucí oddělení: Pavlína Matiová, DiS.

Tel: 607 285 290; email: pavlina.matiova@gmail.com

Zpěvačka a herečka Pavlína Matiová (1988) se narodila v Roudnici nad Labem do romské 
muzikantské rodiny. Vystudovala střední pedagogickou školu a je absolventkou Mezinárodní 
konzervatoře v oboru zpěv. Je členkou divadelní skupiny Ara Art. Hostovala v Divadle na 
Vinohradech, v Divadle Hybernina, v Hudebním divadle Karlín a v Kongresovém centru v 
několika muzikálových titulech. Je první Romkou, která zpívala jako sólistka v pražském 
Rudolfinu.
V současné době působí v brněnském divadle Husa na provázku, koncertuje s kapelou Lače 
manuša, spolupracuje s držitelem ceny Grammy Oranem Etkinem a věnuje se vlastní hudební 
tvorbě a novým hudebním projektům, jako je např. nové hudební uskupení Romano Zorba, se 
kterým natočila desku Fusion.

 



Představení oddělení

Naše oddělení vzniklo v roce 2012 a jako první konzervatoř v ČR nabízí maturitní i pomaturitní
studijní  zaměření  "World  music".  Studium  na  oddělení  umožňuje  získat  kvalitní  vzdělání
v oblasti žánrů, jako jsou gypsy jazz, bossanova, flamenco, latino, souljazz, jazzfunk, popjazz,
gospel, folklór a další příbuzné styly. Studium zpěvu je individuálně doplněno o základy Hry na
piano, Intepretaci, Jevištní řeč, Základy herectví, Tanec, Vokálový zpěv, Gospelový zpěv, Práce v
nahrávacím  studiu,  Práce  s  hudebními  programy.  Teoretické  předměty  zahrnují  veškerou
hudební  vzdělanost  a  všeobecné vzdělání.  K  praktickému procvičení  slouží  nácvik  se  školní
kapelou, možnost účinkovat na koncertech pořádaných školou, v  klubech, v Divadle Apollo,
v kulturním  domě  Star  Komořany  a  na  dalších  akcích  pořádaných  školou,  nebo  jinými
institucemi. Vše se koná v součinnosti s našimi pedagogy.
Absolvent může vykonávat svobodné povolání v oblasti studovaného oboru, najde uplatnění v
oblasti školství, pedagogice, divadlech, hudebních klubech apod. Ve stejném oboru lze dále
studovat na vysokých školách.
Studenti prvních ročníků na oddělení se věnovali především hlasové technice, i když i oni měli
možnost vystoupení a práce s kapelou. Ostatní ročníky se zabývaly mimo pravidelných hodin
hlavního  oboru  také  nácviku  a  interpretaci  skladeb.  Nedílnou  součástí  byl  nácvik  jevištní
prezentace a gospelového zpěvu včetně koncertů.

Obecné představení pedagogického sboru

Oddělení world music vede Pavlína Matiová, DiS.  Hlavní obor vyučovali 4 pedagogové (Pavlína
Matiová, Jana Rybníčková, Stiliana Dimitrová a Renata Drӧssler, které svým vzděláním a praxí
studenty zdokonalovaly v hlasové technice všeobecné a hlasové technice pro příslušný obor.
Výuku  interpretace  zastala  Leona  Gyongyösi  a  Martina  Balogová.  S  nimi  spolupracuje
korepetitor  Tibor  Žida.  Kromě  pedagogů  pěveckých  předmětů  jsou  součástí  oddělení
pedagogové  předmětů  Jevištní  řeči  a  moderování,  Základu  herectví,  Gospelového  sboru  a
Vokálového zpěvu.   

Seznam pedagogů

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje
Pavlína Matiová zpěv, vokálový zpěv
Jana Rybníčková zpěv
Stiliana Dimitrová zpěv
Renata Drössler zpěv
Leona Gyöngyösi  interpretace, gospelový sbor
Martina Balogová interpretace
Tibor Žida korepetice
Radka Stupková Základy herectví
Barbora Leierová Jevištní řeč

 



Umělecké aktivity studentů za školní rok 2021/2022
 

Školní rok 2021/2022 byl produktivní. Proběhlo několik koncertů s různými tématy, jako např. 
Pocta Steviemu Wonderovi, recitál s názvem Můj příběh a jiné. Proběhl také maturitní koncert 
dvou maturantek, který byl velmi úspěšný. Můžeme také zmínit úspěchy některých studentů. 
Jedním z nich je student druhého ročníku David Pejčoch, který natočil svůj první singl s 
videoklipem. Jedná se o jeho vlastní tvorbu, která má úspěch nejen na sociálních sítích, ale také v
rádiích.

Všichni pedagogové se snažili studenty motivovat prostřednictvím vymýšlení nových technik 
výuky, jako jsou např. obměňování cvičení, výuka zábavnou formou, výstupy prostřednictvím 
videí a prezentace v online prostoru.

Romský muzikál Apsa Jilestar v     podání Pavlíny Matiové – vedoucí oddělení world musíc.

Na půdě Mezinárodní konzervatoře v Praze vznikl původní romský muzikál Apsa Jilestar v 
překladu Slzy ze srdce. Dílo vytvořily sestry Pavlína a Jitka Matiovy. Děj odráží slasti a strasti 
současné doby. 



Jedná se o původní příběh o mladé dívce Šarlotě, která zažívá nejdůležitější momenty svého 
života a neví jakou cestou se má vydat. Okolí, sociální sítě a hlavně její  sny jí ovlivňují. V 
muzikálu se objevuje tématika tradiční romské svatby, víry v posmrtný život a další témata 
spojená s romskou kulturou a s romskými specificky zabalené do dnešní doby.
V muzikálu vystupují studenti napříč odděleními MKP.

Režie: Pavlína Matiová
Scénář: Jitka Matiová, Pavlína Matiová
Autoři hudby a textů písní: Milan Kroka, Roman Zorba Horváth
Choreografie: Eduard Zubák
Scénografie: Pavlína Matiová
Hudební doprovod: Marek Ondič, Anton Klempár, Filip Herák, Dominik Holub, Daniel Cina, 
Milan Koky
Hrají: Lucie Bikárová, Tessie Ondičová, Michal Žolták, Marie Oláhová, Klára Balážová, Pavlína
Oláhová, Natasha Bangová, Tereza Dunková, Jesica Dreziová, Sebastian Richter, František 
Koky, Kateřina Bělová, Adam Herman, Natálie Balogová, Jaroslav Oláh a další
Producent: JUDr. Emil Ščuka







ODDĚLENÍ ROCKOVÉ HUDBY A ZPĚVU

Vedoucí oddělení: Vlastimil Horváth

Tel: 731222221; email: vlastahorvath @mail.com

Představení oddělení

Oddělení rockového zpěvu prošlo  personální změnou. Kromě některých pedagogů hlavního oboru 
došlo i na výměnu vedoucího oddělení a tím se nově stal Vlastimil Horvát. 

Spolu se zástupcem vedoucího oddělení Lukášem Písaříkem pracují na propojení nejen žánrů, ale také 
oddělení, kdy například na Vánočních koncertech přizvali i oddělení bicích nástrojů a společně tato 
dvě oddělení připravila parádní programy a to nejen o Vánocích. 

Cílem oddělení je nadále vytvářet propojené kreativní podmínky a se studenty dále pracovat na živých
vystoupeních a tím je efektivně připravovat do budoucího hudebního života, ve kterém se snažíme 
rozvíjet charakter studenta a schopnost během studia na MKP obsáhnout různá odvětví a směry 
rockové a poprockové hudby.

Obecné představení pedagogického sboru

Pedagogové rockového oddělení jsou profesionálové ve svém oboru, a i když jsou to poměrně mladí 
umělci, všichni moc dobře umí vysvětlit, co od všech svých studentů chtějí a očekávají. Všichni 
pedagogové jsou umělecky aktivní a každý se kromě výuky na MKP věnuje aktivním vystupováním v 
divadlech či se svými kapelami.



Seznam pedagogů

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje

Vlastimil Horváth  Interpretace

Vladimír Hron Interpretace

Lukáš Písařík Hlavní obor

Jan Hájek Hlavní obor, kapela

Michaela Burianová Hlavní obor

Nikola Čejchanová Hlavní obor

Michaela Dolinová  Herectví

Radka Stupková Jevištní mluva

Zhodnocení aktivit za uplynulý školní rok, úspěchy studentů, koncertní činnost

I přes personální změny oddělení nezahálelo a studenti oddělení rockového zpěvu se již pravidelně a s 
výborným ohlasem objevují v pěveckých soutěžích i na předních nejen rockových scénách ČR. Jak bylo
již řečeno, rockové oddělení mělo několik moc krásných představení a koncertů. Jistě stojí za zmínku 
několik vánočních koncertů na Staroměstském náměstí, ale i koncerty v rámci adventních trhů ve 
Žlutých lázních v Praze. 

Oddělení a hlavně jeho studenti byli vždy skvěle připraveni a pořadatelé zmiňovaných akcí byli 
nadmíru spokojeni. Ve školním clubu Star také proběhlo představení pod taktovkou profesorky 
herectví Michaely Dolinové Červený Kohout, které mělo obrovský úspěch i návštěvnost. Toto 
představení bude mít do budoucna několik repríz nejen ve školním hudebním clubu Star, ale i v 
produkcích mimo prostory a působení školy. Žáci také pod záštitou oddělení rockového zpěvu pořádají
koncerty a vystoupení na pražské náplavce, konkrétně v clubu Kamina Boat, kam na každou z akcí 
přijde minimálně sto diváků. Tato vystoupení se již stávají tradicí. Jako oddělení samozřejmě také 
připravujeme obvyklé školní vystoupení a TOP projekty v Kulturním domě Star v pražských 
Komořanech.

Zhodnocení výsledku maturitních a absolventských zkoušek

Všichni naši studenti maturitní zkoušku zvládli a postupují dále do pátého ročníku. Všichni studenti 
ročníku šestého zvládli na výbornou zkoušku z hlavního oboru, avšak dva z nich musí opakovat 
zkoušku teoretickou. Komise ovšem všechny naše studenty pochválila za přípravu a profesionální 
výstupy při absolventských koncertech a koncertech maturitních.

Počty studentů v jednotlivých ročnících:

1. ročník 4, 2. ročník 5, 3. ročník 3, 4. ročník 5, 5. ročník 5 jedna žákyně v pololetí přerušila 6. ročník 4, 
jedna žákyně v pololetí přerušila





ODDĚLENÍ KLASICKÉHO ZPĚVU

Vedoucí oddělení: Andrea Kalivodová
Tel: 608 740 092

Email: andrea@kalivodova.cz

Sólistka  Národního  divadla  v  Praze,  Mezzosopranistka  Andrea  Tögel  Kalivodová  absolvovala
konzervatoř v Brně u prof. Jarmily Janíčkové a pražskou Akademii múzických umění u prof. Naděždy
Kniplové. Zúčastnila se mezinárodních mistrovských kurzů, které vedli Ralf Düring, Franz Lukasowski,
Alexe Gall, Eva Blahová, Fabio Luisi, Otto Schenk ad., absolvovala roční stáž ve Vídni na Universität für
Musik und Darstellende Kunst. Z četných úspěchů v mezinárodních soutěžích jmenujme první cenu
Nadace Emy Destinnové na soutěži The Anglo-Czechoslovak Trust v Londýně (2001), kdy byla pozvána
na  koncert  mladých  pěvců  do  londýnské  Covent  Garden.  Stala  se  rovněž  semifinalistkou  soutěže
Belvedere ve Vídni, první cenu si odnesla z Mezinárodní pěvecké soutěže Emy Destinnové v Českých
Budějovicích (2000) a třetí cenu z Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech
(2003). V roce 2001 debutovala ve Státní opeře Praha v projektu Bušení do železné opony (soubor
dvou oper Vladimíra Wimmera), o rok později v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě v roli
Končakovny v Borodinově opeře Kníže Igor. V prosinci 2003 vystoupila se slavným barytonistou Leo
Nuccim na Žofíně a v červnu 2004 na galakoncertu ke vstupu České republiky do EU ve vídeňském
Konzerthausu.  V  roce  2005  se  zúčastnila  evropského  turné  hvězd  k  60.
výročí konce druhé světové války (Bozarský palác v Bruselu, Kremelský koncertní palác v Moskvě). V
dubnu 2008 se představila v roli Carmen v monumentálním provedení Bizetovy opery v O2 Aréně v
Praze a s  tímto projektem vystoupila i  v  dalších městech Evropy včetně Budapešti,  Mannheimu a
Freiburgu. Jako Carmen se představila téměř na všech českých operních scénách, vedle Prahy také v
Brně, Ostravě, Liberci a Ústí nad Labem. V červenci 2009 vystupovala na otáčivém jevišti v Českém
Krumlově  v  roli  Ježibaby  (Dvořák:  Rusalka);  inscenaci  nastudoval  dirigent  newyorské  Metropolitní
opery John Keenan v režii Josefa Průdka. Pěvkyně spolupracuje s dirigenty mezinárodního renomé,
jako jsou mj. Kaspar Zehnder, Enrico Dovico, Hilary Griffiths, Fabio Luisi, John Keenan, Heiko Mathias
Förste, Vladimír Válek, Leoš Svárovský, Petr Kofroň.

mailto:andrea@kalivodova.cz


Zástupce oddělení klasického zpěvu:
Jana Ryklová

Tel: 604 534 820
Email: ja.ryklova@seznam.cz

Jana Ryklová absolvovala na operním oddělení Pražské konzervatoře u prof. dr. Miloslava Pospíšila. Ve
studiu  pokračovala  na  pražské  HAMU  ve  třídě  doc.  Jany  Jonášové.  Již  při  studiu  vystupovala  v
představeních  školní  produkce  v  rolích  Mozartovy  Zuzanky,  Pucciniho  Lauretty,  Verdiho  Gildy  i
Smetanovy Esmeraldy. V letech 2005-2018 účinkovala na koncertních pódiích v německy mluvících
zemích. Jako sólistka působila pod vedením významného dirigenta FDB Bernda Radocha. Dlouhá léta
vystupuje  s klavírním virtuosem Janem Weigeltem. V současné době se  věnuje  koncertní  činnosti
doma i v zahraničí (Německo, Švýcarsko, Itálie, Francie, Španělsko, Slovinsko). Ve svém repertoáru má
operní, operetní, duchovní, chrámovou i novodobou vokální tvorbu. U nás vystoupila na hudebních
festivalech  Pražské  jaro,  Pražský  podzim,  na  festivalu  Antonína  Dvořáka  a  Thurn-Taxis.  Je
organizátorkou  festivalu  Foersterovy  Osenice,  zpívá  ve  Svatovítské  katedrále  za  vedení  dómského
varhaníka,  kde  provedla  řadu  sólových  partů  při  produkcích  domácích  i  zahraničních  sborů.
Spolupracovala  s  několika  orchestry,  např.  s  Filharmonií  Hradec  Králové,  Filharmonií  Pardubice,
Klassische Philharmonie  Bonn,  dále  v  projektu "Imagine Amadeus,"  ve Franfurktu.  V  Německu se
představila především jako Královna noci. Svou profesní dráhu zdokumentovala v České televizi, kde
vystoupila  i  se  svými  dětmi.  S  geniálním  houslistou  Alexandrem  Shonertem  a  klavíristkou  Natálií
Shonert založila v roce 2019 Trio di Praga. Od roku 2005 se věnuje i pedagogické činnosti. V roce 2021
se stala  okresním zástupcem pěvecké sekce Základních uměleckých  škol  okresu Kolín.  Zároveň se
věnuje pedagogické činnosti na Mezinárodní konzervatoři v Praze a dává svým studentům příležitost
vystoupit na svých koncertech. 

¨

mailto:ja.ryklova@seznam.cz


Školní rok 2021 – 2022

Na oddělení klasického zpěvu jsme naplánovali   na tento školní rok Vánoční koncert ,, Vánoce ze
všech koutů světa,, Vánoční koncert v Kulturním domě Vozovna na Žižkově, dále představení 
Procházka s Mozartem a představení To nejlepší z Rusalky.
Studenti  vždy  pečlivě  nastudovali  své  vybrané  písně  árie  nebo  duety.  Ve  všech  zmiňovaných
projektech byli vždy svým profesorem připraveni.  Velkou podporou našeho studia byla paní prof.
Světlana Melniková, která byla vždy ve výuce připravena.
Studenti byli velice aktivní a plnili zadané úkoly pečlivě každý dle svých možností. 

VÁNOČNÍ KONCERT ODDĚLENÍ KLASICKÉHO ZPĚVU

Dne 15.12.2021 proběhl  v Kulturním domě  Vozovna na  Žižkově  Vánoční  koncert  ,  kde vystoupili
vybraní studenti našeho oddělení. Se spokojeností publika byli všichni odměněni vřelým potleskem.
Koncert moderovala vedoucí oddělení prof. Kalivodová

PŘIPRAVOVANÝ PROGRAM KE DNI UČITELU

Program ,, Den učitelů,

A.Dvořák – Moravský dvojzpěv – ,, Dyby byla kosa nabróšená ,, – Scarlett Kristina Milinková , 
Yevgeniya Nekrassova

A.Dvořák – V národním tónu – Ach, není tu – Sabina Elena Müllerová

V . Novák - Slovenské spevy – Široký jarčok – Sabina Elena Müllerová

A.Dvořák – Cigánské melodie - Stará matka - Anastasia Gračeva

A.Dvořák – Cigánské melodie - Dejte klec jestřábu – Anastasia Gračeva

B. Martinů – Dvě písně na texty negerské lidové poesie – Ukolébavka, Touha – Svitlana Pechenigivska

A.Dvořák – árie Ježibaby – Čury mury fuk z opery ,, Rusalka,, Vitalia Vas

A. Dvořák – árie Rusalky – Sem často přichází z opery ,, Rusalka,, Petra Vokáčová

A. Dvořák – árie Vodníka – Celý svět nedá ti, nedá z opery ,, Rusalka,, David Tóth

PROCHÁZKA S MOZARTEM

Vystoupení studentů v divadle Komořany na téma  Procházka s Mozartem proběhlo 31.3.2022

MATURITNÍ KONCETY

 Dne 4.4 . 2022 a 5.4.2022 proběhly  v kulturním domě STAR v Komořanech maturitní koncerty 
studentů Filipa Brady, Anastasii Gračevy, Kateřiny Měchurové , Sabiny Eleny Müllerové, Yevgenie 
Nekrassové, Kateřiny Ryvolové  a Vitalie Vas. 



PŘEDSTAVENÍ – To nejlepší z Rusalky

Dne 12. 5. 2022 proběhlo představení našeho oddělení  To nejlepší z Rusalky v divadle Apollo. 
Vystoupili téměř všichni studenti krom těch studentů, kteří byli v tomto termínu nemocní, tudíž byli 
omluveni. Představení bylo velice zdařilé

ROČNÍKOVÉ ZKOUŠKY 

Dne 16. 5. 2022 proběhly na oddělení klasického zpěvu ročníkové zkoušky pro 6. ročník

ROČNÍKOVÉ ZKOUŠKY 

Dne 1. 6. 2022 proběhly na oddělení klasického zpěvu ročníkové zkoušky 1,2,3,5 ročníků

 

V průběhu školního roku pravidelně prof.Kalivodová a prof.Ryklová zapisovaly hospitace v hodinách
kolegů při výuce hlavních oborů. 
Dle nařízení se během školního roku dodržovaly striktně opatření týkající se Covidové pandemie na
oddělení klasického oddělení i v rámci celé budovy Konzervatoře  vůbec.

Seznam pedagogů:

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje
Andrea Kalivodová zpěv
Jiřina Marková zpěv, fonetika, metodika, operní herectví
Hana Jonášová Zpěv, jevištní mluva
Jan Ondráček dějiny v cizích jazycích, dějiny a literatura zpěvu
Tachira Menaždina zpěv
Martin Matoušek zpěv
Jana Ryklová zpěv
Jiří Rajniš zpěv
Augustin Kužela korepetice
Světlana Melniková korepetice
Václav Dlask Ansámblový zpěv, zpěv z listu



Umělecké aktivity studentů a absolventů za rok 2021 - 2022 
Prof. Jiřina Marková
Petra Vokáčová a Marharyta Rybalko pravidelně sólově vystupují v představeních ND Opera nás baví
ve Stavovském divadle 
Petra  Vokáčová  účinkovala  na  slavnostním  vystoupení  pro  seniory  Praha  1  na  Žofíně  v Otvírání
studánek B. Martinů. Vystoupila na Staroměstském náměstí  - Smetanovy písně, lidové písně v úpravě,
dále v Galerii Louvre zpívala árii Paminy  a duety W.A. Mozarta.
Získala  cenu  Milady  Schubertové   a  také  cenu  Pivovaru  Hradec  Králové,  ,  v kategorii  komorních
souborů získala Vokáčová a Rybalko druhé místo. 

Prof. Andrea Kalivodová             
David Tóth - student 6.ročníku - se stal tento školní rok držitelem 2.místa ve 2.kategorii Konzervatoří v 
Mezinárodní soutěži PRAŽSKÝ PĚVEC. Také získal cenu Operního pěvce, mistra Ivana Choupenitche..V 
neděli 12.6 od 16 hodin proběhl v Národním divadle koncert Vítězů…Velmi úspěšný a ojedinělý večer. 
V druhé půli června se také David Tóth zúčastní konkurzu ve Státní Opeře Praha do sboru Státní Opery 
s povinností malých sól. Dále pracujeme na Mozartovské roli Sarastra(Kouzelná flétna)..

Prof. Jana Ryklová 
Studentka Sabina Elena Müllerová vystupuje jako host na koncertech své prof. Jany Ryklové. Např. 
Vánoční koncert v Divadle na Kovárně v Poděbradech, v červenci vystoupí na koncertě v Turnově a 
také se představila na společenské akci na Žofíně. 











  





















Diplomy a ocenění studentů oddělení klasického zpěvu:



ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ

Vedoucí oddělení: David Vaněk, DiS.

Představení oddělení

Strunné oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha letos zahrnuje do svého vzdělávacího programu 
několik hudebních nástrojů, jenž spadají do takzvaně drnkacích strunných nástrojů, jimiž jsou klasická 
kytara, flamencová kytara, elektrická kytara, basová kytara a harfa. K dispozici máme osm dobře 
vybavených tříd, které jsou situovány v prvním patře konzervatoře. V každé třídě je k dispozici školní 
počítač a hezký nábytek. Třídy, které jsou určeny pro výuku elektrických a basových kytar, jsou 
vybaveny kytarovými a basovými výkonnými tranzistorovými zesilovači a školními elektrickými 
kytarami. Dále má oddělení k dispozici jednu výjimečnou harfu k výuce, či koncertnímu představení.  
Obecně je naší zásadou, připravit studenty do profesního života tak, aby co nejlépe  našli uplatnění ve 
svém oboru. Toho se snažíme dosáhnout předáváním znalostí a dovedností v co nejširším žánrovém, 
hudebním spektru.

Obecné představení pedagogického sboru

Na strunném oddělení konzervatoře vyučuje v současné době 12 pedagogů. Jsou to: Petr Tuháček, 
Miloš Knopp, Milan Matoušek, Lukáš Čunta, Zdeněk Dvořák, Martin Křehnáč, Jiří Vrbík, Miroslav Žára, 
Martin Cába, Filip Kudelásek,Hedvika Mousa Bacha a David Vaněk. Většina profesorů jsou aktivní 
muzikanti, kteří vystupují v různých hudebních formacích, nebo jako sóloví interpreti. Obvykle mají i 
zkušenosti s hudební kompozicí, natáčením a vydáváním hudebních nahrávek. Nechybí ani zkušenosti 
ze světa hudebního managementu a spolupráce se slavnými osobnostmi.



Seznam pedagogů

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje

David Vaněk, DiS. Elektrická kytara HLO, hra z listu

Petr Tuháček, DiS. Elektrická kytara HLO, hra z listu

Miloš Knopp, DiS. Elektrická kytara HLO, hra z listu

Milan Matoušek, DiS. Elektrická kytara HLO, hra z listu, metodika HLO

Lukáš Čunta, DiS. basová kytara HLO, hra z listu, metodika HLO

MgA. Miroslav Žára Flamencová kytara HLO

Zdeněk Dvořák, DiS. Klasická kytara HLO

Martin Křehnáč, Dipl. um. Klasická kytara HLO

Jiří Vrbík, DiS. Klasická kytara HLO

MgA. Hedvika Mousa Bacha Harfa HLO

MgA. Martin Cába Obligátní kytara, hra z listu - klasická kytara

Filip Kudelásek, DiS. metodika HLO - klasická kytara, obligátní kytara, hra na příbuzný nástroj - klasická 
kytara

Zhodnocení aktivit za uplynulý školní rok, úspěchy studentů, koncertní činnost

Tento školní rok se dle mého názoru velmi vydařil. Výkony našich studentů byly v nejhorších případech
dobré. Hlavně měli všichni zodpovědný přístup a vydali ze sebe co mohli. U pololetních zkoušek, díky 
covidové situaci, museli být dva studenti hodnoceni na základě videonahrávek. Absence byly 
minimální a studenti plnili úkoly velmi slušně. 13.12.2021 jsme uspořádali v Kulturním domě Star v 
Komořanech Vánoční koncert, kde vystoupila většina studentů našeho oddělení. Všechny výkony byly 
posluchačsky výživné. Program byl žánrově pestrý a zahrnoval jak klasickou hudbu, tak i rockovou, 
metalovou, jazzovou, či fusion. Na stejném místě byl uspořádán ještě jeden obdobný koncert a to v 
termínu 21.3. 2022. Několik studentů v průběhu roku prezentovalo naší školu i na jiných mimoškolních
akcích.

Například studentka harfy, Kamila Prachtová se zúčastnila soutěžní harfové přehlídky konzervatoří a 
hudebních gymnázií na Pražské konzervatoři 20. a 21.11.2021. Nebo koncert na PRAH-A-HARP 
festivalu, kde se také zúčastnila mastercllasu v termínu 6. - 8.5.2022. Jinak veřejně vystupuje zhruba 
dvakrát do měsíce.

Student klasické kytary Jan Šidák odehrál společný koncert s famózním klavíristou Norbertem 
Hellerem, který Jana velmi chválil.

Většina studentů elektrické a basové kytary účinkuje v různých školních či mimoškolních kapelách a 
big bandech, které pravidelně vystupují na veřejnosti. A někteří studenti jsou již dokonce zaměstnáni 
jako učitelé základních uměleckých škol.

Zhodnocení výsledku maturitních a absolventských zkoušek

Ve školním roce 2021/2022 studovali ve 4. (maturitním) ročníku 4 studenti. Praktickou maturitní 
zkoušku složili čtyři studenti – Jiří Beranovský, Petr Čihák, Mykola Lahuschenko a Tobiáš Prokop. 
Studenti 6. ročníku, Miloš Miškovský a Adam Slaboch vykonaly absolventskou zkoušku a ukončili naši 
konzervatoř s vyznamenáním. Jednalo se o silný ročník a všichni členové zkoušející komise výkony 
studentů velmi kladně hodnotili.



Počty studentů v jednotlivých ročnících

Strunné oddělení, školní rok 2021-2022

                    1. ročník – 2

                    2. ročník – 6

3. ročník – 9

4. ročník – 4

5. ročník – 1

                    6.ročník – 2



ODDĚLENÍ POHYBU A TANCE

Vedoucí oddělení: Eduard Zubák

Tel: 775999041; email: eduardzubak127@gmail.com

Představení oddělení  

Oddělení   pohybu  a  tance  spolupracovalo  napříč  všemi  odděleními  konzervatoře.  V  roce
2021/2022 v II. pololetí jsme si dali za cíl ukázat tanec ve všech možných podobách a tanečních
stylech jako např.:  Moderní  a současný tanec, step, charakterní  tance, jóga, klasický tanec,
Jazzdance, společenské tance a další, protože tanec se každým dnem neustále zdokonaluje,
modernizuje a nalézá mnoho nových a zajímavých možností a forem.
Kromě  tance  samotného  jsme  se  snažili  studentům,  zejména  na  oddělení  populárního,
jazzového  nebo  rockového  zpěvu,  představovat  pohyb  formou  celkového  dojmu  zpěváka
/studenta/ na jevišti jako velkou součást profesionální prezentace.   

Kladli jsme důraz na fyzickou i psychickou stránku studenta prostřednictvím jógy, posilování a
zpevnění celého těla. Našli jsme si také  čas na tanec v přírodě, který měl velmi pozitivní vliv na
psychickou stránku studenta.  



Seznam pedagogů  

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje

Eduard Zubák Pohybová výchova, zahraniční folklor, 
společenské tance

Daniela Zálešáková
Tělesná výchova, pohybová výchova, 
joga, akrobacie

Ivana Benešová
Pohybová výchova, lidové tance, klasický 
tanec, metodika tance

Alex Sadirov Moderní tanec, jazzdance
Marek Chytra step

Markéta Pucová Současný tanec, moderní tanec, 
Jazzdance

Alicia Cubells pohybová výchova

V tomto roce jsme také na hodinách pohybu a tance
Tvořili a společně se studenty hledali jejich prezentaci na pódiu a celkové držení těl.
Zaměřili jsme se na výraz těla a tváře, správné použití gest a emocí. Chtěli jsme najít individuálně
pro každého jeho osobnost  ve vzájemné spolupráci.  Při výuce jsme také kladli velký důraz na
koordinaci celého těla a paží a hlavně na rytmickou přesnost při všech tanečních a pohybových
úkonech. Je nesmírně důležité aby umělec jakéhokoliv zaměření vnímal svoji činnost skrze vnitřní
rytmus a uměl vyhodnotit správné tempo a rytmus a dynamiku svého uměleckého vystoupení.
Výstupy z tanečních hodin jsme se studenty prezentovali na veřejných tanečních vystoupeních a
divadelních představeních prostřednictvím společných choreografií.

Oddělení pohybu a tance v I. a II. Pololetí 2021/2022  uskutečnilo několik veřejných tanečních 
představení všech studentů MKP,  kteří tak mohli prezentovat vše, co se na tanečních hodinách 
naučili.  Studenti se za tento školní rok zdokonalili ve všech tanečních a pohybových dovednostech 
prostřednictvím choreografií – klasického baletu, současného a moderního tance, Jazzového tance,
stepu, flamenca, společenských tanců, akrobacie.

Oddělení pohybu a tance je  nedílnou součástí vystoupení všech oddělení konzervatoře.
Děkuji všem tanečním pedagogům za skvěle odvedenou pedagogickou činnost, studentům za jejich 
zájem se zdokonalovat a tvořit.
 







ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ 

Vedoucí oddělení : Mgr. Lenka Kozderková 

Tel: 776211119; email: lkozderkova@gmail.com

Oddělení dechových nástrojů je 6ti leté hudební studium s maturitou a absolutoriem zaměřené na 
hudbu klasických skladatelů. Náplní studia jsou sólové skladby, soudobí autoři, komorní a orchestrální 
hudba, v rámci jazzového oddělení také jazzové soubory a aranžování.

Obecné představení pedagogického sboru:
Vyučující jsou renomovaní sólisté a hráči předních českých orchestrů /Česká filharmonie, Symfonický 
orchestr hlavního města Prahy FOK, s bohatou pedagogickou praxí nejen doma, ale také na 
zahraničních školách. Vyučují pravidelně také na Mistrovských mezinárodních kurzech a jsou v 
kontaktu s kolegy v zahraničí a s nejnovějšími poznatky v oboru. Jmenujme například Karla Leistera, 
Maria Ancillottiho, Jorge Salgado Correiu, Eli Ebana.Úspěšní studenti tak mají možnost pokračovat ve 
studiu u těchto osobností na zahraničních vysokých školách nebo absolvovat kratší studijní pobyty. 
Vyjímečné pozornosti se dostává soudobé hudbě, jejíž nejnovější techniky se na škole vyučují. Ve 
spolupráci s osobnostmi jako jsou Carin Levine nebo Pascal Gaulois, s pomocí nejnovějších odborných 
publikací a živým kontaktem s žijícími našimi i zahraničními autory mohou pedagogové nabídnout 
vzdělání na nejvyšší úrovni. Nejúspěšnější studenti budou mít možnost účinkovat na koncertech 
soudobé hudby sólově nebo v tělese Prague Modern Young. Pedagogové vyučují v češtině, angličtině, 
francouzštině. Důležitou součástí je vynikající a spolehlivá korepetitorka Mio Sakamoto. Oddělení se 
pravidelně prezentuje na veřejných koncertech v sálech školy i mimo školu. Samozřejmostí je účast na 
domácích a zahraničních soutěžích. Pravidelně jsou zvány známé osobnosti z oboru k seminářům pro 
studenty, jako je flétnista a pedagog František Malotín, Monika Štreitová nebo Clara Nováková z 
Paříže.



Seznam pedagogů:

Tereza Novotná Klasický saxofon

Petra Hoďánková Flétna

Lenka Kozderková Flétna

Kateřina Soukalová Váchová Klarinet

Miroslav Rovenský Lesní roh

Mio Sakamoto korepetice

Zhodnocení aktivit za uplynulý školní rok, úspěchy studentů, koncertní činnost:

Celková úroveň studentů se po pandemii a distanční výuce opět zlešuje. Studenti si nyní více váží 
kontaktu se spolužáky i učiteli a mají více chuti do studia. Ve školním roce 2021/2022, v říjnu, se oba 
studenti klasického saxofonu staly laureáty soutěže konzervatoří Pardubické dechy. Dva maturanti a 
dva absolventi podali krásné výkony a zkoušku z HLO absolvovali téměř všichni na výbornou. Zvolili si 
velmi náročný repertoár a úspěšně jej zvládli. Celé dechové oddělení se představilo na Vánočním a 
Jarním koncertě. Jarní koncert byl spojený s odbornou přednáškou Miroslava Rovenského a praktickou
ukázkou hry na přírodní lesní rohy a jejich použití v díle W.A.Mozarta. Dechové oddělení uspořádalo 4 
interní koncerty ve Zlatém sále. Důležitá je rovněž aktivita v rámci flétnového souboru naší školy, 
studentky nastudovaly a provedly na koncertech náročné skladby. Nadaní studenti reprezentují školu i 
na koncertech a aktivitách mimoškolních jak sólově, tak v komorních ansámblech v Praze a v Plzni. 
Studenti flétny a saxofonu se připravují na podzimní soutěž konzervatoří Pardubické dechy, studentka 
flétny Kristina Vápeníková se připravuje ke zkouškám na Akademii múzických umění v Praze. 

 Zhodnocení výsledku maturitních a absolventských zkoušek

Dva maturanti v oboru flétna a dva absolventi v oboru flétna a klarinet podali krásné výkony a 
praktickou maturitní zkoušku z HLO absolvovali téměř všichni na výbornou. Zvolili si velmi náročný 
repertoár a úspěšně jej zvládli.

Počty studentů v jednotlivých ročnících :

1.ročník: 2, 2.ročník : 1, 3.ročník : 2, 4.ročník : 1, 5.ročník : 1, 6.ročník : 1, Celkem : 8 studentů



ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ

Vedoucí oddělení : Mgr. Petr Maceček Ph.D. 

tel. 777 866 004, email: petr.macecek@hotmail.cz

Představení oddělení :
Smyčcové oddělení patří k nejmenším oddělením MKP. Důvodem tohoto stavu je zejména značná 
obtížnost hry na smyčcové nástroje a z toho vyplývající mimořádná náročnost studia hlavního oboru. K
tomu, aby adept hrající na některý z těchto instrumentů mohl úspěšně složit přijímací zkoušky na 
umělecký typ středních škol je zapotřebí zpravidla minimálně 6 – 8 let intenzivního studia ( obvykle na 
ZUŠ). Se značným poklesem zájmu o studium tohoto nástroje související se sníženou atraktivitou 
klasické hudby vůbec se v posledním desetiletí snaží bojovat prakticky všechny umělecké školy nejen v
České republice. Poslední zkušenosti nasvědčují tomu, že řada studentů dává přednost spíše 
renomovaným pedagogům s dlouhodobými zkušenostmi. Na našem oddělení studovalo ve školním 
roce 2021 / 2022 pět studentů , čtyři houslisté a jedna violoncellistka.

Pedagogický sbor oddělení:

Ve školním roce 2021 /2022 působili na smyčcovém oddělení 4 pedagogové a vyučovány zde byly tyto 
předměty :

 

Mgr. Petr Maceček Ph.D Hlavní obor housle

Mgr. Lubomír Havlák Hlavní obor housle, Komorní hra,
Orchestrální party

Mg.A. Radomír Širc Hlavní obor violoncello, Orchestrální party
Metodika hlavního oboru,

Dějiny a literatura hlavního oboru

Pedagogická praxe

Mg.A. Irina Smolyarova Klavírní korepetice

mailto:petr.macecek@hotmail.cz


Vedením oddělení byl ředitelem školy JUDr. Emilem Ščukou ve školním roce 2021/2022 pověřen 
profesor Petr Maceček, autor této zprávy. Petr Maceček byl rovněž vyučujícím hlavního oboru housle, 
v jeho třídě studovali dva studenti z Mongolské Republiky a jeden student z SRN. Od ledna r. 2020 
působí na oddělení jako profesor hlavního oboru a komorní hry vynikající sólista a komorní hráč, 
primarius smyčcového kvarteta Martinů Lubomír Havlák. Jeho studentem byl posluchač 4. ročníku 
Milan Koky. Dalším vyučujícím oddělení byl v tomto roce pedagog s dlouholetými zkušenostmi a 
rovněž vynikající komorní a orchestrální hráč violoncellista prof. Radomír Širc. Tomu byla svěřena, 
kromě vyučování hlavního oboru, rovněž výuka teoretických odborných předmětů a pedagogické 
praxe. Pozici klavírního korepetitora oddělení zastávala profesorka Irina Smolyarová, která studentům 
poskytovala na hodinách kromě klavírního doprovodu i velmi potřebné a cenné pedagogické rady.

Zhodnocení průběhu školního roku 2021/2022

Na počátku školního roku 2021 /2022 se naši studenti zapojili do řady školních aktivit. Johana Keltová, 
Milan Koky a Anton Klempár se stali na začátku školního roku členy zpravidla několika školních 
souborů, v jejichž rámci vystupovali na školních koncertech a hudebních a divadelních představeních. 
Jejich vrcholem bylo velmi úspěšné celoškolní uvedení muzikálového představení. Po dvou letech 
nestandartního přístupu k výuce, který byl zapříčiněn epidemickými opatřeními způsobenými 
epidemií Covid 19 se v tomto roce opět uskutečnila prezenční výuka v plném rozsahu. Tento fakt vedl 
všechny pedagogy oddělení ke snaze o zvýšení intenzity výuky kdykoliv to bylo možné. To vedlo u 
všech studentů smyčcového oddělení k nastudování značného množství repertoáru a k velmi 
úspěšným maturitním a absolventským vystoupením našich studentů ve druhé polovině školního 
roku. Během roku jsme se, kromě veřejných vystoupení, rozhodli uspořádat také i několik on -line 
koncertů studentů, jejichž hru měli všichni pedagogové a studenti možnost v přímém přenosu na on 
-line chatu komentovat a posléze se k ní rovněž slovně vyjádřit. Tato setkání se za epidemie covid stala
velmi oblíbenými, nahrazovala a zpříjemňovala nám tehdy tímto velmi atraktivním způsobem dobu 
nucené izolace a distanční výuky. Studenti si je velmi pochvalovali, neboť době zákazu veřejných 
vystoupení měli před sebou opět celou řadu repertoárových cílů, které bylo zapotřebí v krátké době 
splnit. Tou nejlepší zprávou pro nás všechny však bylo opětovné umožnění prezenční výuky na školách 
a znovuotevření veřejného prostoru.

V závěru této zprávy chci vyjádřit upřímné poděkování vedení MKP za jeho velmi vstřícný postoj ke 
studentům i pedagogům po celou dobu trvání školního roku a to jak na rovině odborné tak i 
materiální. Velmi si této pomoci a tohoto pochopení vážím a dovolím si zde konstatovat, že tento 
přístup vedení MKP byl i v tomto roce vysoce nadstandartní.

Petr Maceček

Vedoucí smyčcového oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha

 
 





ODDĚLENÍ JAZZOVÉHO ZPĚVU

Vedoucí oddělení: Renata Drössler, MgA.

Tel: 777184417; 

email: renatadrossler@seznam.cz

www.renatadrossler.com

Renata Drössler se narodila v druhé polovině 20. století v Třinci a patří mezi stále jasněji zářící
stálice  českého  šansonu  a  jazzu.  Její  zralý  a  procítěný  projev  hypnotizuje  publikum.  Její
elektrizující  projev je nádherným snoubením jejího zpěvu, porozumění textu a divadelnosti,
které získala nejen díky absolutoriu na pražské DAMU, ale i třem dekádám na těch prknech,
která prý znamenají svět.
Pražskému publiku se poprvé představila v první polovině devadesátých let v divadle Semafor,
kde převzala repertoár po Haně Hegerové.
Renata  Drössler  je  pravá  šansonová  Diva.  Má za  sebou  více  než  1000  repríz  v  ikonickém
Draculovi,  zářila  také  ve  slavném  muzikálu  Antoinetta,  královna  Francie.  Více  než  20  let
ztvárňuje postavu Marlene Dietrich v divadelní hře Edith a Marlene. Mimo toho má za sebou
takřka 1000 vlastních koncertů a vystoupení. Celkově ji tak živě vidělo více než milion diváků.
Vydala 5 CD. Připravuje svůj první vinyl LP Motýl něhy uletí, což je reedice alba šansonů Jiřího
Žáčka z roku 2015.
Zpívá v neuvěřitelných deseti jazycích a ve všech dokáže jít na jádro věci. Říká, že jak umělecky
a životně vyzrává, tak cítí, jaké nové interpretační možnosti se jí objevují.
Je považována za autorku bonmotu, že „…šanson je muzikál ve třech minutách...“, ona se však k
autorství nehlásí, ale s výrokem souhlasí. 
Jaká jí dávají čeští novináři přízviska? Prvně to byl „černý motýl českého šansonu“, potom se
objevilo „česká Marlene Dietrich", či „nová Hana Hegerová". 
Říká,  že jsou zpěváci,  kteří  raději  vystupují  s  celou kapelou a funguje jim to. Ale tu kapelu
potřebují jako oblek. Jen s pianem by byli nazí. Jí to nevadí, může být nahá. Oblek nepotřebuje.
V současné době koncertuje s jazzovým triem nejen v Čechách, ale i v zahraničí.

mailto:renatadrossler@seznam.cz


Představení oddělení

 Studium na tomto oddělení umožňuje středoškolské a pomaturitní vzdělání v oboru jazzového
zpěvu, ukončené maturitou a absolutoriem.
Studenti získají vzdělání v různých směrech jazzového zpěvu, jako např. moderní jazz, klasický 
jazz, jazz rock, jazzové balady a rovněž šanson, s přihlédnutím k uměleckým možnostem 
studenta a k jeho zájmu o tyto směry.
Součástí jazzového zpěvu je také výuka jazzového klavíru, interpretace, jevištní řeči, základů 
herectví, tance, gospelového zpěvu, práce v nahrávacím studiu. 
Teoretické předměty zahrnují veškeré hudební vzdělání.
Studenti jazzového zpěvu mají k dispozici jazzovou instrumentální sekci složenou ze studentů a 
pedagogů. Na hodinách interpretace mají k dispozici korepetitora. Mají možnost účinkovat na 
školních a mimoškolních koncertech v prostorách určených ke koncertování, v divadle Apollo a 
Kulturním domě Star v Komořanech. Vše se koná ve spolupráci s pedagogy.
Naší školou získá student uplatnění v divadlech, televizi, muzikálech, různých profesionálních 
hudebních projektech, pedagogice, ale i ve vysokoškolském studiu.

Obecné představení pedagogického sboru

Oddělení  jazzového zpěvu vede MgA. Renata Drössler.  Hlavní  obor vyučují  2 pedagogové –
Renata  Drössler  a  Elena  Sonenshine.  Výuky  interpretace  se  zhostili  Daniel  Bárta  a  Elena
Sonenshine. S nimi spolupracuje korepetitor a jazzový klavírista Stanislav Mácha.  

Seznam pedagogů

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje
Renata Drössler HLO
Elena Sonenshine HLO, interpretace
Daniel Bárta interpretace
Stanislav Mácha korepetice
Radka Stupková základy herectví
Barbora Leierová jevištní řeč



 

Umělecké aktivity studentů za školní rok 2021/2022
 

Ve školním roce 2021/2022 se studentky prvního ročníku aktivně umělecky zapojily v koncertech 
oddělení World music. Dorota Brzezinová, studentka pátého ročníku, aktivně spolupracovala 
s jazzovou instrumentální sekcí oddělení Jazzová hudba pod vedením pedagoga Jakuba Tökölyho.
Proběhly také koncerty dvou maturantek a jedné absolventky a všechny tři byly velmi úspěšné.
Se studentky prvního ročníku jsme se rozhodli pokračovat v příštím roce s přípravou koncertu 
Pohádkový Disney v jazzu.
Všichni pedagogové se snažili studenty motivovat prostřednictvím zavedení nových technik 
výuky, jako jsou např. Obměňování cvičení, výuka zábavnou formou, výstupy prostřednictvím 
videí a prezentace v online prostoru. 



ODDĚLENÍ JAZZOVÉ HUDBY

Vedoucí oddělení: MgA. Jakub Tököly

Výroční zpráva Mezinardoní konzervatoř Praha oddělení Jazz Hudba 2021/2022 

Pedagogové : 
  Jakub Tokoly - vedoucí odd., 

jazzový klavír Július Baroš Dis. - trumpeta,
 hra v Big Bandu Robert Balzar - kontrabas, 
baskytara Jan Fečo - saxofon , 
ansámblová hra Ondřej Štveráček - improvizace, 
výroba plátků Tibor Žida - kytara 
Robert Mitrega - saxofon 

Oddělení jazzové hudby po 2 letech střídavé on-line výuky s výukou prezenční má za sebou téměř 
plnohodnotný školní rok. Tým pedagogů odvedl výbornou práci, která se reflektovala do výkonů 
studentů na školních koncertech a půlročních i závěrečných zkouškách.
 Interpretační úroveň a motivace studentů stoupá a objektivně prohlašuji, že někteří již dosahují 
téměř profesionální úrovně. Oddělení Jazzová Hudba zahrnuje kromě individuální výuky s elitními 
hudebníky i šanci získat cenné zkušenosti v kolektivních předmětech, které vedou profesoři Jan Fečo 
a Július Baroš. Jejich práci považuji za klíčovou v oddělení s ohledem na jejich neúnavnou motivaci, 
smysl pro disciplínu a bohatým zkušenostem, které odevzdávají mladé jazzové generaci. 
První pololetí bylo zakončeno koncertem, kde vystoupili kompletně všichni studenti s programem 
obsahujícím různé jazzové styly i seskupení od sólo piana až po Big Band. 
Vybraní studenti měli možnost účinkovat v muzikálu Bachtale Apsa. Ve druhém pololetí školního roku
2021/2022 probíhala soustavná příprava dvou studentů k maturitnímu koncertu a dva studenti se 
připravovali k absolventskému koncertu. 
Dva studenti svoje závěrečné koncerty nemohli zrealizovat ze zdravotních důvodů, takže jejich čekají 
náhradní termíny v září následujícího školního roku. 
Ostatní koncerty proběhly úspěšně a na velmi dobré úrovni. V druhém pololetí se studenti 
připravovali na dva velké koncerty v Divadle Apollo. První byl dramaturgicky koncipován k oslavám 
Dni Romů, kde vystoupili vybraní studenti se svými hudebními čísli , dva ansámbly a na konci Big 
Band.



 Na hudebním a uměleckém vedení se podíleli profesoři Július Baroš, Jan Fečo a vedoucí oddělení 
Jazzové hudby Jakub Tököly. 
Závěrečný koncert Jazzového oddělení byl přehlídkou všech studentů a jejich celoroční práce na 
interpretaci, repertoáru a také pro některé to byla i premiéra v roli aranžérů jazzových standardů. 
Po koncertu následovaly závěrečné zkoušky z hlavních oborů, které dopadly v rámci stanovených 
norem v pořádku a na dobré úrovni.

 Vypracoval : MgA.  Jakub Tököly



                 ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ 

Vedoucí oddělení: BcA. Marek Urbánek, DiS. 

Narozen 1992 v Přerově. Marek Urbánek je absolventem oboru jazz na 
VOŠ Jaroslava Ježka v Praze. V roce 2018 ukončil studium jazzové katedry 
na HAMU. Již na konzervatoři se zařadil mezi často angažované a 
vyhledávané umělce. Vede vlastní hudební seskupení pod názvem #B 
Experiment. 

V současnosti participuje především v následujících projektech: David 
Dorůžka Trio, Gustav Brom Big Band, Jan Smigmator, Martin Konvička Trio, 
Marta Kloučková Quintet, Zorba Že Ja Buddha, TokDat, TRIPlay, Kristina 
Barta Quartet (s tímto projektem se v roce 2016 zúčastnil finále soutěže 
EURORADIO Jazz Competition v Amsterdamu a následně pak natočil 2 
desky pod rakouským labelem Allesa Records) a Najponk trio, se kterým 
nahrál alba pro japonský label Gats Production.

 Mimo jeho hráčské aktivity spolupracoval se jmény světových formátů 
Melanie Scholtz (South Africa), Andrew Lilley (South Africa), Robby 
Marshall (USA), Shauli Einav (IZ), Bob Montgomery (USA), Al Herman 
(USA), Brian Charette (USA), Valery Ponomarev (USA), Frank Basile (USA), 
John Marshall (USA), Eric Wyatt (USA), Live Fyon Friis (NOR), Stian Victor 
Lervik Swensson (NOR), Jo Fougner Skansaar (NOR) a mnoho dalších. Mezi 
lektorské aktivity patří Letní Jazzová dílna Karla Velebného, kde působí od 
r. 2017. Jazz Do It workshop v České Lípě v letech 2017 a 2018. NYU v 
letech 2017-2019 a od roku 2022 na Akademii Múzických Umění v Praze.

Představení oddělení Oddělení bicích nástrojů

Nabízí maturitní a pomaturitní (absolutorum) studijní obor se zaměřením 
na hru na bicí nástroje. Konkrétně výuku hry na bicí soupravu. Soustředí se
na obecný rozhled, orientaci ve všech hudebních žánrech a na přípravu 
studentů prakticky uspět v širokém hudebním prostředí. Studium na 



oddělení umožnuje získat kvalitní vzdělání v oblasti hry na bicí soupravu. 

K praktickemu procvičení slouží nácvik se školním big bandem, rockovou a 
jazzovou kapelou, a možnost účinkovat na koncertech pořádanych školou. 
Náplní studia je výuka všeobecné přípravy hry na bicí soupravu. 

Seznam pedagogů:

BcA. Marek 
Urbánek, DiS.

Hlavní obor, hra z listu, 
improvizace

BcA. Oliver 
Lipenský, DiS.

Hlavní obor, hra z listu, 
improvizace 

Dušan Černák, 
DiS

Hlavní obor, hra z listu, 
improvizace  

Zhodnocení aktivit za uplynulý školní rok:

S ohledem na obnovu prezenční výuky po pandemii covidu,  byly hodiny 
především zaměřeny na individuální rozvoj každeho žáka podle jeho 
možností a potřeb. Duraz byl kladen především na obnovení aktivní práce 
v hodinách. 

Dále podporu sebehodnocení a motivace ke vzdělávání. Příprava na další 
následne studium a schopnost obstát v praxi. Maturitní ročník odvedl 
dobrou práci. 

Věříme, že jsou dobře připraveni uplatnit své nabyté vědomosti a 
zkušenosti z našeho oddělení a z naší školy. Kvalita maturitních výkonů byla
vysoká. Absolventský koncert byl taktéž na velmi dobré úrovni. Všichni 
pedagogové z bicího oddělení byli s výkony studentů spokojeni.   

 



Oddělení klavíru – hlavní obor

Vedoucí oddělení: Mgr. Jaromír Klepáč
Tel: 602 204 493 email: jklepac@gmail.com

Představení oddělení 

Po období nestandardní výuky, způsobeném epidemií Covidu-19, se situace na oddělení opět 
stabilizuje. Klavírní oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha navštěvují dvě skupiny studentů. První 
jsou žáci, kteří ukončili základní školní docházku a úspěšně vykonali přijímací zkoušky a druhou menší 
skupinou jsou pedagogové Základních uměleckých škol, kteří si prostřednictvím studia na konzervatoři
zvyšují svou kvalifikaci. 

Za poslední čtyři školní roky se situace výrazně mění ve prospěch studentů přicházejících ze základních
škol. Výuka v hlavním oboru klavír probíhá podle platného Školního vzdělávacího programu. 

Hodiny hlavního oboru probíhají většinou individuálně, to znamená , jen pedagog a student, ale jsou 
zde také skupinové předměty, jako interpretační seminář, komorní hra, dějiny a literatura klavíru a 
metodika nástroje. Proto je nezbytné přihlédnout k interpretační úrovni každého jednotlivého 
studenta. 

Materiální vybavení budovy Mezinárodní konzervatoře je velmi nadstandardní a neustále se zlepšuje. 
Společně s ostatními instrumentálními odděleními a také oddělením klasického zpěvu máme k 
dispozici Zlatý sál, vhodný především pro školní koncerty, ale také pro konání přijímacích, ročníkových i
maturitních a absolventských zkoušek. 

Klavírní třídy jsou vybaveny kvalitními nástroji , které jsou pravidelně udržovány a laděny. Také máme 
možnost pravidelně koncertovat v komorním sále Kulturního domu Star v Komořanech. Nadanější 
studenti mají možnost vystupovat na školních koncertech, případně se přihlašovat na vybrané 
interpretační soutěže. 

V příštím školním roce plánujeme vyslat studenta Nguyena z druhého a Hanykýře z prvního ročníku na
národní i mezinárodní klavírní soutěže. Jejich studovaný repertoár je z pochopitelných důvodů 
obtížnější a na vyšší interpretační úrovni. To souvisí s již zmíněným důrazem na individuální přístup k 
výuce. Mohou vystupovat i na koncertech svých pedagogů jako hosté i na koncertech zcela mimo 
školu.



Obecné představení pedagogického sboru

Na klavírním oddělení konzervatoře vyučuje v současném době 6 pedagogů. 

Jsou to: Michal Rezek, Augustin Kužela, Jakub Uhlík, František Jirka, Norbert Heller a Jaromír Klepáč - 
profesoři hlavního oboru, korepetice a klavírního doprovodu, hry z listu a komorní hry. Profesor 
František Jirka vyučuje předmět Interpretační seminář, prof. Michal Rezek Dějiny a literaturu nástroje a
Jakub Uhlík Metodiku klavíru. 

Všichni pedagogové klavírního oddělení jsou výkonnými koncertními umělci, kteří účinkují na 
tuzemských i zahraničních festivalech a pravidelně natáčejí jak v rozhlasových studiích , tak pro 
gramofonové firmy. Jsou zde zástupci všech generací aktivního věku, takže mají možnost porovnávat 
tradiční způsoby práce s novými a modernějšími a předávat studentům to nejlepší. Rovněž pravidelně 
vyučují na mistrovských klavírních kursech v tuzemsku i v zahraničí.

Seznam pedagogů

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje

Augustin Kužela Klavír HLO, klav.dopr.,kom. hra, hra z listu

Jakub Uhlík Klavír HLO, metodika hlavního oboru

Norbert Heller Klavír HLO, interpretační seminář

Jaromír Klepáč Klavír HLO, vedoucí oddělení

František Jirka Klavír HLO

Michal Rezek Klavír HLO, dějiny a literatura nástroje

Zhodnocení aktivit za uplynulý školní rok, úspěchy studentů, koncertní činnost 

Během školního roku 2021/22 byla naplánována tři vystoupení studentů MKP v Národní technické 
knihovně v Praze, a to v prosinci 2021 a dubnu 2022, kde měli vystoupit studenti klavírního oddělení 
současně se studenty a pedagogy dalších klasických oddělení, jako hosty. Z důvodu reorganizace týmu 
producentů byly koncerty posunuty na pozdější dobu. Nicméně, máme již pozvání na listopad 2022. 
Další mimoškolní koncerty vybraných studentů plánujeme v sále ZUŠ Vadima Petrova v Praze 4 a v 
koncertním sále Konzervatoře v Českých Budějovicích. Úspěchy v cyklu koncertů v NTK nás těší 
dvojnásob, protože zmíněná koncertní sezóna je zaměřena na vystoupení studentů pražských 
středních hudebních škol, včetně např. Pražské konzervatoře a naši vystupující studenti prokazatelně 
svými kvalitami nezaostávají. Uskutečnili jsme čtyři dopolední klavírní matiné a jeden reprezentativní 
koncert ve Zlatém sále a všichni studenti oddělení měli možnost na nich předvést skladby, které 
nastudovali. Do 1. ročníku bylo pro následující školní rok 2022/2023 přijato 5 studentů z České 
republiky i jiných zemí a o přestup z jiných konzervatoří požádal jeden student.

Zhodnocení výsledku maturitních a absolventských zkoušek (obecně, nejmenovat studenty)

Ve školním roce 2021/2022 studovali ve 4. (maturitním) ročníku 4 studenti. Praktickou maturitní 
zkoušku složili dva, zbývající dva studenti museli, bohužel, ze zdravotních důvodů zkoušku odložit. V 
6.absolventském ročníku v letošním školním roce nestudoval žádný klavírista.



Počty studentů v jednotlivých ročnících:

1. ročník – 3 studenti

2. ročník – 5 studentů

3. ročník – 2 studenti

4. ročník – 4 studenti

5. ročník – 1 student

6. ročník - 0 studentů

Jaromír Klepáč, vedoucí klavírního oddělení



Oddělení všeobecné teorie

Vedoucí oddělení: Mgr. Monika Brabcová, Ph.D.

Představení oddělení 

Oddělení všeobecné teorie zajišťuje studentům Mezinárodní konzervatoře Praha kvalitní vzdělání na 
poli povinných středoškolských předmětů, jako je např. český jazyk, cizí jazyk, dějepis, občanská nauka,
informatika apod., z nichž některé jsou součástí závěrečné maturitní zkoušky. Maturitní ročníky se 
intenzivně připravují ke zkouškám, které potom z velké části úspěšně skládají.

Obecné představení pedagogického sboru

V první polovině školního roku 2021/22 vedla oddělení Mgr. Helena Stiborová. Z osobních důvodů 
výkon funkce přerušila. Krátce pak došlo ke sloučení s Oddělením odborné teorie, které vedl Jan 
Rezek. Od dubna 2022 je vedoucí Mgr. Monika Brabcová, Ph.D. V tomto školním roce působilo na 
oddělení 14 pedagogů, kteří vyučovali dle platného ŠVP. Novou posilou se stala Mgr. Olga Bášová 
(český jazyk), která ale na konci školního roku na vlastní žádost spolupráci ukončila. Učitel IKT Miroslav
Hloucal byl kvůli vysoké nemocnosti nahrazen Janem Brabcem (veden pod oddělením Odborné 
teorie).



Seznam pedagogů

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje

Mgr. Helena Stiborová Český jazyk a literatura

Mgr. Monika Brabcová, Ph.D. Český jazyk a literatura, Občanská nauka

Mgr. Anna Kolářová Český jazyk a literatura

Mgr. Olga Bášová Český jazyk a literatura

Mgr. Lucie Novoveská Anglický jazyk

Zdenka Poláková Anglický jazyk

Jan Raichl, B.A. Anglický jazyk

Mgr. Magdaléna Kubištová Německý jazyk

MgA. et MgA. Martin Kux Král Italský jazyk

Mgr. Jana Militká Didaktika, Pedagogika

Mgr. Kateřina Pousková Dějepis

Mgr. Ľubica Mesarošová Psychologie

Miroslav Hloucal, Dis. Informační a komunikační technologie, Práce s hudebními programy

MgA. Daniela Zálešáková Tělesná výchova

Zhodnocení aktivit za uplynulý školní rok, úspěchy studentů, koncertní činnost

Oddělení fungovalo stabilně, pedagogové mezi sebou spolupracovali a sdělovali si poznatky o 
studentech. I když školní rok byl ještě poznamenán částečně koronavirem (informační technologie 
učitelé bez problémů ovládali a uměli s nimi pracovat již z loňského roku), většina hodin již probíhala 
prezenčně. Pedagogové studenty připravili na maturitní zkoušky z českého i anglického jazyka, škola se
může chlubit vysokou úspěšností jak didaktických testů, tak ústních zkoušek. To samé platí o 
slohových pracích z českého i anglického jazyka, které se po delší době vrátily plně do kompetencí 
škol.

Zhodnocení výsledku maturitních a absolventských zkoušek 

Úspěšnost maturitních i absolventských zkoušek byla velmi vysoká. Většina studentů z předmětů 
Všeobecné teorie uspěla, neúspěch se objevil pouze v jednotkách studentů, a také u těch, kteří 
zkoušky již podruhé či potřetí opakovali, mnohdy i s časovým odstupem. Vyučující na začátku školního 
roku připravili aktualizovaný seznam otázek a témat, která pak se studenty probírali, což přispělo k 
úspěchu zkoušek.



ODDĚLENÍ ODBORNÉ TEORIE

Vedoucí oddělení: Mgr. et Bc. Jan Rezek, DiS. et DiS.

Vedoucí oddělení: Mgr. et Bc. Jan Rezek, DiS. et DiS.

Hudbě se věnuje již od svých šesti let. Vystudoval violoncello, dirigování, sbormistrovství a teologické 
nauky (PČGvKV, Pražská konzervatoř, KJJ, Pedagogická fakulta UK, Teologická fakulta UK). Aktivně 
koncertuje doma i v zahraničí (Německo, Lucembursko, Anglie, Čína, Francie, Rakousko, Slovensko a 
další). Jako sbormistr vede pěvecké sbory KPS a Svatojakubský sbor, dirigentsky spolupracoval či 
spolupracuje s různými orchestry (KSO, Západočeský symf. orchestr, PFO a další). Účastní se jako 
porotce soutěží. Často na koncertech spolupracuje se sólisty Národního divadla, předními českými 
varhaníky a jinými předními českými umělci.



Seznam pedagogů

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje

Mgr. et Bc. Jan Rezek, DiS. Intonace a rytmus, všeobecná hudební nauka, dějiny hudby

MgA. Jan Fila Harmonie (žánrová), Dějiny hudby, kontrapunkt, Intonace a rytmus

MgA. Jiří Trtík Intonace a rytmus, všeobecná hudební nauka, Dějiny hudby, pěvecký sbor

MgA. Linda Sítková, PhD. Harmonie, kontrapunkt, Intonace a rytmus

MgA. Markéta Mazourová, PhD. Harmonie (žánrová), kontrapunkt, DJPR, Hudebně estetický a 
hudebně teoretický seminář

MgA. Monika Brabcová Dějiny divadla, Teorie dramatu a rozbor dramatu

Miroslav Hloucal Práce s notačními programy

MgA. Michal Pinkas Intonace a rytmus, Všeobecná hudební nauka, Dějiny hudby

MgA. Jaroslav Pelikán Intonace a rytmus, Všeobecná hudební nauka, Dějiny hudby

Mgr. Veronika Lorencová, PhD. Dějiny umění

Mgr. Pavel Petráněk Dějiny hudby, Teoretický seminář – příprava na abs. Práce

Zhodnocení průběhu školního roku 2021/2022

Pedagogové oddělení odborné teorie byli rádi, že za uplynulý školní rok absolvovali většinu výuky 
prezenční formou, což se projevilo pozitivně na znalostech a dovednostech studentů. Tento rok nám 
přibyli dva noví studenti v oboru skladba, kdy se jich jako pedagog hlavního oboru ujal kolega Jaroslav 
Pelikán. Studenti oboru skladba zaznamenali díky svým pedagogům znatelný progres. Někteří již 
spolupracují se známými osobnosti naší pop kultury (např. Petr Janda aj.) Další změnou byla výměna 
pedagoga u pěveckých sborů. Letošní rok se jich nově ujal kolega Jiří Trtík. Díky jeho nasazení a 
pohotovosti se dokonce podařilo zviditelnit naši školu v celostátních médiích, konkrétně na České 
televizi, která natočila živé vystoupení sboru pro ukrajinské uprchlíky v Praze. Během prezenční výuky 
se ale u některých studentů projevila absence ve školních lavicích za uplynulý školní rok, kdy se 
ukázalo, jak potřebná je praxe a možnost konzultací „naživo“. Bohužel se našemu oddělení nevyhnuly 
ani negativní věci. Bylo potřeba vyměnit pedagoga předmětu IKT a notačních programů z důvodu jeho
velmi vysoké absence.

Novinkou pro tento rok byla výuka dirigování Janem Rezkem, který vedl studenty skladby teoreticky i 
je bral k tělesům, aby se mohli studenti seznámit s prací dirigenta – sbormistra v reálných zkouškách. 
U některých studentů byl velmi znatelný posun a pokrok v této nové disciplíně, se kterou se při výuce 
setkali poprvé. Kolegyně Linda Sítková se snažila umně zasvětit studenty hře z partitur. Oboru, který 
též nepatří mezi ty jednoduché. Kolega Pavel Petráněk zdárně vedl studenty posledního ročníku k 
sepsání absolventských prací. Společnými silami se též pod vedením Jana Rezka podařilo vytvořit nová
skripta na výuku Dějin hudby pro 1. až 4. ročník. Nově vzniká též předmětová komise, která spolu s 
dalšími výukovými materiály (které byly vytvořeny již dříve např. kolegyní Markétou Mazourovou) 
plánuje daleko aktivnější zapojení těchto materiálů do výuky. Kolegyně Veronika Lorencová velmi 
umně doplňuje teoretickou výuku Dějin umění i praktickými ukázkami a návštěvami konkrétních 
výstav a vernisáží, aby mohla studenty seznámit s reálnými ukázkami, o kterých se učí v hodinách. 
Změna nastala i u předmětů týkajících se divadla, kdy se teoretické výuky zdárně ujala nově kolegyně 
Monika Brabcová.



Oddělení STUDIA

Vedoucí oddělení: Tomáš Živor, DiS.

Ve školním roce 2021/2022 pracovalo na oddělení Studia celkem 6 pedagogů. Vyučovali dva předměty
– Praxe ve studiu a Dabing. Výuka byla zajišťována standardním způsobem dle platného ŠVP. 
Na předmětu Praxe ve studiu se podílelo celkem 5 členů pedagogického sboru a předmět dabing 
vyučoval jeden profesor (za asistence jednoho profesora, který vykonával Technickou výpomoc a který
zajišťoval plynulý chod techniky pro výuku předmětu). 

Toto oddělení vedl po celý školní rok 2021/2022 Tomáš Živor, .DiS. Výuka předmětu Praxe ve Studiu 
byla vyučována napříč odděleními POP, JAZZ, WORLD, ROCK a MUZIKÁL. Týkala se ročníků 2.,3. a 5. – 
tak jak je uvedeno v ŠVP Mezinárodní konzervatoře Praha. 

Byl vytvořen stabilní pedagogický sbor a členové oddělení mezi sebou úzce spolupracovali a 
vyměňovali si poznatky o svých studentech. Taktéž i v případě technické výpomoci předmětu Dabing. 
Nahrávací Studio a Dabingové studio plní svojí funkci na 100% teprve druhým rokem, jelikož situace 
okolo Covid-19 značně zkomplikovala celou situaci. 

Předmět Praxe Studiu se vyučovala i v rámci distanční výuky ve dnech 20.12.-22.12.2021 a pak 3.1.-
4.1.2022. V rámci této distanční výuky se všichni profesoři podíleli na zajištění teoretických materiálů 
– převážně zaměřených na výuku teoretických vědomostí hudebního hardwaru a softwaru v domácím 
použití. V průběhu školního roku vedoucí oddělení Tomáš Živor připravil školení pro několik členů 
pedagogického sboru na oddělení STUDIÍ tak, že potom byli plynulejší při ovládání techniky, uměli 
lépe ovládat nahrávací program Logic Pro X a dokázali řešit případné problémy s technikou. 
Tyto problémy se objevily několikrát v průběhu školního roku – hlavně v dabingovém studiu. Ale díky 
školení, odborné způsobilosti a dovednostem byli schopní profesoři zajistit opravu a hladký chod 
výuky. Technické vybavení nahrávacího studia je na profesionální úrovni a zajišťuje možnost hladké 
výuky, kde se studenti učí nejen zkušenostem z nahrávání v profesionálním nahrávacím studiu, ale 
také se základním ovládáním techniky – jak hudebních aplikací, tak vlastního hardwaru. 
Tyto vědomosti poté využívají jak teoreticky při Závěrečných Maturitních zkouškách, tak v případě, že 



chtějí umět nahrávat u nich doma. Díky předmětu Praxe ve Studiu mají všechny potřebné vědomosti k 
tomu, jaké hardwarové vybavení je potřeba, jak vše zapojit a ovládat pro to, aby mohli sami začít s 
domácí hudební produkcí. 

Technické vybavení Dabingového studia je také na profesionální úrovni, avšak doporučuji výměnu 
vybavení mixážního pultu, za samostatnou zvukovou kartu, která bude mít minimálně 4 XLR vstupy 
pro mikrofon. Jinak je vše na špičkové úrovni a studenti si tak mohou vyzkoušet práci tak, jak by 
probíhala i v praxi. 

Na televizních obrazovkách vidí v režii vše potřebné jak profesor a technická výpomoc, tak studenti ve 
vlastní nahrávací místnosti. Hodnotím průběh školního roku 2021/2022 velice kladně. Musím ocenit 
přípravu, schopnosti a zodpovědnost pedagogického personálu – obzvláště v případě kdy přišla na 
hodinu kontrola z ČŠI. 

Pedagogové oddělení Studia ve školním roce 2021/2022 jsou následující: - Tomáš Živor (vedoucí 
oddělení, výuka předmětu Praxe ve Studiu, Technická výpomoc) - Erika Fečová (výuka předmětu Praxe 
ve Studiu) - Tibor Žida (výuka předmětu Praxe ve Studiu, Technická výpomoc) - Martina Balogová 
(výuka předmětu Praxe ve Studiu) - Milan Fiala (výuka předmětu Praxe ve Studiu, Technická výpomoc) 
- Zdeněk Podhůrský (výuka předmětu Dabing)



ODDĚLENÍ MÚZICKÝCH A MEDIÁLNÍCH STUDIÍ

Vedoucí oddělení: Mgr. Martin Severa

Seznam pedagogů oddělení:

Severa Martin vedoucí odd., moderování,TV praxe

Lengyel Jan práce s kamerou, výroba  videopořadu

Sarvaš Rostislav základy žurnalistiky, tvůrčí psaní

Rožánek David základy žurnalistiky

Pixová Lenka produkce, základy reklamní tvorby, televizní 
tvorba

Bartoň Jiří dějiny Tv a film. tvorby, film. praxe, zákl. Film. a 
TV tvorby

Mendozov Jindřiška scenáristika

Poláková Jana televizní tvorba

Turnovská Magdaléna rozhlasová tvorba

Beránek David základy TV a filmové tvorby

Kavalčík Michal rozhlasová praxe

Veselý Zdeněk střih

Sobek Robin střih, moderování 

Uhrin Jan  režie, dramaturgie

Brunclík Stanislav střih, moderování



Bydž

Hodnocení průběhu výuky mediálního oddělení, školní rok 2021 – 2022

1. Teoretické předměty - přehled a analýza základních zpravodajských internetových serverů, 
zpravodajských tv pořadů, tištěných médií a moderátorů v rozhlasovém a TV vysílání. Součástí 
všeobecné mediální teorie je i předmět Dějiny TV a filmové tvorby a Žurnalistika. Hlavní obory:
TV praxe, TV tvorba, rozhlasová tvorba, produkce, žurnalistika, dějiny TV a filmové tvorby.

2. Praktická výuka se týká předmětů Výroba videopořadu, Základy TV a filmové tvorby, TV praxe, 
rozhlasová praxe.

3. Praktická maturitní zkouška - k praktickým maturitním zkouškám se studenti připravovali v 
předmětu Televizní praxe. Výsledek – všechny práce splňovaly náročná kritéria, práce byly 
vysoce oceněny i předsedkyní maturitní komise, některé z nich byly „vysílatelné“ ve 
veřejnoprávních i soukromých médiích.

4. Školní časopis - mediální oddělení vydalo čtyři čísla časopisu LuckyStar a přihlásilo je do 
celostátní soutěže středoškolských časopisů. V krajském kole (Praha) náš časopis získal první 
cenu za nejlepší titulní stranu, v celostátní soutěži se v kategorii titulních stran umístil rovněž 
na prvním místě, celostátně se časopis umístil na třetím místě. Na jeho tvorbě participovali 
všichni studenti oboru. Jako šéfredaktorka se na vzniku všech čísel časopisu výrazně podílela 
studentka 4. ročníku Tereza Havlová.

5. Přijetí na vysoké školy – všichni studenti, kteří se hlásili na vysoké školy a nástavbová studia 
uspěli. Za největší úspěch považuji přijetí maturantky Terezy Havlové na FAMU, obor produkce,
Natálie Šámalové na Fakultu multimediálních komunikací Univerzity Tomáš Bati a Viktorie 
Stojanové na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy.

Přijímací pohovory – do 1. ročníku bylo přijato 19 studentů

Absolutorium

Ke studiu pátého ročníku se přihlásilo 7 studentek. Skladba předmětů pro 5. ročník odpovídá 
předpisům v ŠVP. Úvazky pedagogů pro 5. ročník budou zahrnuty v přehledu úvazků.

Vyučující:

Vzhledem k rozšíření výuky o první a pátý ročník navrhuji přijmout nové pedagogické pracovníky:

Tomáš Kořének (herec, moderátor) - moderování

Alexandra Svobodová (kameramanka) - videotvorba

Filip Vážanský (šéfgrafik CNN Prima News)- grafika

Daniel Deyl (novinář) – žurnalistika



Povinná rozhlasová praxe studentů, zejména z oddělení Médií, avšak i napříč ostatními odděleními 
MKP probíhala jednak v on-line Rádiu In a jednak v on-line Rádiu Roma, kdy se jednalo o nepřetržité 
vysílání studentů MKP pod vedením nejen členů pedagogického sboru, nýbrž i dalších umělců z praxe 
(Michal Kavalčík, Josef Fečo, Tomáš Živor, Filip Kincl, Václav Duchek, Antonín Vodrážka, Richard Samko,
Jarmila Balážová, Kotlár a dalších technických pracovníků).

Webové stránky Rádia IN: www.radioin.cz

Webové stránky Roma Rádia: www.romaradio.cz

Povinná televizní praxe studentů probíhala v TV Star a TV Roma opět pod vedením odborníků (režie: 
Jan Uhrin, kamera: Jan Lengyel, střih: Zdeněk Veselý, produkce: Jana Poláková, Michaela Petriláková, 
Dezider Balogh, Richard Samko, Jarmila Balážová a další).

http://www.romaradio.cz/
http://www.radioin.cz/








III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 

1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů 

denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)

škola
počet 

tříd / skupin
počet 

žáků / studentů

11 320

Změny v     počtech žáků/studentů v     průběhu školního roku 

- přerušili vzdělávání: 24
- nastoupili po přerušení vzdělávání: 5
- sami ukončili vzdělávání: 11
- vyloučeni ze školy: 0
- nepostoupili do vyššího ročníku: 9     z toho nebylo povoleno opakování: 0
- přestoupili z jiné školy: 4
- přestoupili na jinou školu: 3
-

2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu)

denní vzdělávání

škola

průměrný počet 
žáků / studentů 

na třídu / skupinu

průměrný počet 
žáků / studentů na učitele

29,09 1,98



3. Žáci/studenti s     trvalým bydlištěm v     jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)

škola kraj

Jiho
česk

ý

Jiho
mor
avsk

ý

Karl
ovar
ský

Vys
očin

a

Král
ovéh
rade
cký

Libe
reck

ý

Mor
avsk
osle
zský

Olo
mou
cký

Pard
ubic
ký

Plze
ňský

Stře
doče
ský

Úste
cký

Zlín
ský

CEL
KE
M

počet
žáků/studentů

celkem
10 5 5 5 13 9 4 3 1 11 88 22 6 182

z toho nově přijatí 2 1 0 1 3 1 0 0 0 2 18 4 1 33

4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci)

denní vzdělávání

škola

z celkového počtu žáků / studentů:

prospělo s vyznamenáním                                               87

Neprospělo                                                                      21

opakovalo ročník                                                            18

počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.                                                                                    245

tj. % z celkového počtu žáků/studentů                                                                                                             80,85%

průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta                                                                                  122,69

z toho neomluvených                                                                                                                                        19,58



5. Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií

škola
Maturitní zkouška

denní
vzdělávání

počet žáků, kteří konali zkoušku 51

z toho konali zkoušku opakovaně 10

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 12

počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl s vyznamenáním 19

prospěl 28

neprospěl 4

nedostavilo se z důvodu nemoci      7

škola
Absolutorium

denní
vzdělávání

počet žáků/studentů, kteří konali zkoušku 20

z toho konali zkoušku opakovaně 3

počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 4

počet žáků, kteří byli hodnoceni

prospěl s vyznamenáním 9

prospěl 10

neprospěl 1



6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2022/2023 konzervatoře, VOŠ

Přijímací řízení 
(denní vzdělávání)

počet přihlášek celkem 184

počet kol přijímacího řízení celkem 3

počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 102

z toho v 1. kole 65

z toho ve 2. kole 14

z toho v dalších kolech 17

z toho na odvolání 6

počet nepřijatých celkem 82

počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) 0

obor: x

obor: x

počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2022/2023 0

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Ke každému studentovi přistupuje škola jako k individualitě, je otevřená vůči jeho specifickým 
potřebám, často vyplývajícím z kultury a národnosti, z nichž tento student pochází. Škola poskytuje 
možnost studia všem národnostem, dbá na individuální rozvoj každého jedince, zvláště s přihlédnutím 
na často opomíjený specifický talent romské menšiny. Pro výuku je typická přátelská atmosféra. 
Pedagogové dokáží prezentovat současnost i minulost kultury v celkovém kontextu a výuka je vedena 
tak, aby žáci poznali své vlastní místo v evropské kultuře a stali se její budoucností. Učební plán 
zohledňuje programy speciální pedagogiky, vždy v souladu s minimy danými RVP.

Národnost počet
Maďarsko 1
Mongolsko 2
Kazachstán 2
Rusko 6
Srbsko 1
Slovensko 8
Vietnam 1
Turecko 1
Ukrajina 9



8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Škola se snaží vždy vyjít vstříc studentům ze sociálně slabších vrstev, jejichž znevýhodnění si je 
vědoma. Každému takovému studentovi je věnována individuální péče šitá přímo na míru. Cílem vždy 
zůstává, aby každý student dosáhl ve studiu a stanovených cílů. Nejde jen o specifický přístup v oblasti
tempa a přizpůsobenou formu zkoušení, nýbrž i o sladění možností studenta s učebními plány i 
zapojení speciálních pedagogů nebo pedagogicko- psychologické poradny. Individuální potřeby 
studenta jsou aktivně projednávány s jeho rodiči, případně se školním výchovným poradcem.

9. Vzdělávání nadaných studentů 
Mezinárodní konzervatoř je výběrová škola uměleckého zaměření. Talentovaní žáci v ní získávají 
odborné a všeobecné vzdělání, které je připravuje na praktické výkony v konkrétním profesním oboru. 
Zároveň je připravuje pro výkon pedagogické činnosti, která odpovídá zaměření jejich studia.
Kulturní prostředí, které poskytuje Mezinárodní konzervatoř Praha, se neobejde bez výjimečně 
umělecky talentovaných studentů, jejichž výsledky však mohou být v některých předmětech slabé, až 
podprůměrné. Naši pedagogové musí s těmito nedostatky u každého žáka trpělivě pracovat a snažit se 
jej připravit na plnohodnotný umělecký i sociální život. U vyučujících se očekává přístup, který zamezí
izolaci žáků v rámci kolektivu a následnému vzniku problémů se sebevědomím. 

10. Vyhodnocení, naplňování cílů Školního vzdělávacího programu
Škola se řídí třemi vzdělávacími programy – hudba, zpěv a hudebně dramatické umění . Každý z nich 
má svůj vlastní ŠVP s různými zaměřeními. Všechny vycházejí z aktuálních podmínek školy a 
zohledňují osobní možnosti a potřeby studentů. Plány připravené školou jsou flexibilní (stále nové 
inovace, které doba vyžaduje) a přizpůsobivé ve vztahu ke studentům i k pedagogům a jejich 
kreativním nápadům. Pravidelně hodnotíme a aktualizujeme výsledný dopad ŠVP na studenty. 
Výsledky práce našich pedagogů hodnotíme pozitivně. 
Výsledným cílem všech  našich ŠVP je komplexně vychovat studenta pro profesionální zapojení do 
uměleckého života, ať již formou aktivní (herci, zpěváci, muzikáloví herci, hudebníci, moderátoři, atd) 
či formou předávání nabytých znalostí a dovedností (učitelé ZUŠ, konzervatoří, atp.). S ohledem na 
dobu existence MKP lze již fakticky konstatovat, že se nám to i v reálu daří (hlavní role našich 
studentů ve filmech, TV seriálech, muzikálech, některá vítězství v pěveckých soutěžích – včetně 
umístění v Českém slavíku, The Voice, Superstar, Československo má talent, působení současných i 
bývalých  studentů v Národním divadle (klasický zpěv), dále trvalá angažmá v divadlech a v 
neposlední řadě působení jak současných, tak i bývalých studentů v nejlepších hudebních uskupeních –
doprovodné kapely našich předních zpěváků, atd.).

11. Jazykové vzdělávání a jeho podpora 
Ve škole jsou vyučovány tři cizí jazyky – anglický, německý a italský. Pedagogové využívají ve velké 
míře v jazykové výuce audiovizuálních pomůcek. Pro všechny studenty 1. - 4. ročníku je povinný 
anglický jazyk(3 hodiny týdně), přičemž ve 4. ročníku je jeho výuka rozšířena o 1 hodinu konverzace. 
Studenti se dále vzdělávají dle vlastní volby v německém nebo italském jazyce. Zvolenému druhému 
jazyku jsou věnovány 2 hodiny týdně.
Studenti oboru zpěv, se zaměřením na klasický zpěv, mají jako druhý cizí jazyk povinnou italštinu, 
které věnují každý týden 3 hodiny. 
V pátém a šestém ročníku jsou angličtině věnovány dvě hodiny týdně. Studenti mohou absolvovat 
absolutorium z německého a italského jazyka.



IV.
Aktivity právnické osoby

Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti

1. Výchovné a kariérní poradenství:

Mezinárodní konzervatoř Praha měla ve školním roce 2021/2022 jednu výchovnou poradkyni Mgr. L. 
Mesárošovou, která na škole rovněž působila jako vyučující předmětu psychologie. V kompetenci 
výchovné poradkyně Mezinárodní konzervatoře Praha je: konzultace a poradenství pro žáky a 
studenty, podpora adaptačního procesu, posilování komplexního rozvoje osobnosti, školní úspěšnost, 
karierní poradenství, krizová intervence pro žáky a studenty, preventivní programy (workshopy, 
semináře) pro žáky a studenty, poradenství pro pedagogy a poradenství pro rodiče. V průběhu 
školního roku výchovná poradkyně úzce spolupracovala s vedením školy, i dalšími pedagogy a rodiči 
při řešení mimořádných situací.

Individuální konzultace vyhledávali studenti zejména kvůli osobním problémům, které nějakým 
způsobem zasahovali do jejich studia. Studentům bylo poskytováno poradenství jak osobně, tak na 
dálku. Výchovná poradkyně byla k dispozici navíc studentům osobně min. 2x týdně dle domluvy. U 
několika tříd se vyskytovaly adaptační potíže připisovány návratu do prezenční výuky po delší době 
střídání s online formou výuky. Na studenty dopadal stres z nejisté situace ohledně uzavření škol. 
Mnozí studenti si více či méně přispívají na studium vlastní výdělečnou činností v oboru a vnímali tlak 
pramenící z proměnlivé situace (smlouvání umělecké spolupráce a následné přesouvání termínů 
vystoupení na neurčito). Opakovaně bylo doporučováno dodržovat obecné zásady psychohygieny a 
byly poskytnuty materiály (infografiky od externí organizace) s konkrétními postupy co dělat v případě 
akutní krize. V tomto škol. roce se posílila komunikace s třídními učiteli a vedoucími oboru. Vyučující 
byli obeznámeny s varovnými signály psychických potíží a jejich projevy (sebepoškozování a další).

Zvláštní pozornost byla věnována studentům s problémovou docházkou, příp. omlouváním absencí a 
nevhodným chováním. Se všemi případy byly obeznámeny kompetentní osoby napříč organizační 
strukturou. Pravidelně každé čtvrtletí během pedagogické rady byly řešeny příčiny absencí a další 
postup. K udělení výchovných opatření docházelopouze v odůvodněných případech na základě 
rozhodnutí ředitele školy. Možnosti diagnostiky a zavádění pedagogicko-psychologických intervencí 
jsme využili v potřebném rozsahu. Týkalo se to zejména individuálních pohovorů se studenty, kteří se 
nechovali v souladu se škol. řádem. Typickým příkladem je vysoká absence a pozdní omlouvání 
zameškaných hodin. V takových případech jsme zjišťovali důvody absencí a individuálně je posuzovali, 
např. na základě rodinné situace, studijních výsledků a prokázané snahy. Zjišťovali jsme také 
spokojenost se studiem a zájem o pokračování ve studiu, u nezletilých studentů za přítomnosti zák. 
zástupců. Prostředkem k sdělování byly také rodičovské schůzky a součástí dokumentace je 
informovaný souhlas. Mapování vztahů ve třídách se konalo průběžně v podobě pozorování a 
konzultací s pedagogy.

Kariérní poradenství představuje na Mezinárodní konzervatoři Praha specifickou problematiku, 
protože profesní směřování je u studentů většinou jasně zacíleno. Studenti Mezinárodní konzervatoře 
často již během studia získají uměleckou či pedagogickou pozici, na které dále pokračují. S otázkami 



týkajícími se kariéry radí žákům především vyučující hlavních oborů a další pedagogové umělecké 
výuky s přihlédnutím na dosažený stupeň kvalifikace a charakter činnosti. S výchovnou poradkyní 
konzultují kariérní otázky zejména studenti, kteří uvažují o profesním směřování mimo svůj hlavní 
obor, nebo zvažují přerušení studia.

Mezinárodní konzervatoř Praha ve školním roce 2021/2022 nadále spolupracuje s Pedagogicko-
psychologickou poradnou pro Prahu 3, zejména při diagnostice studentů se speciálními potřebami a 
při naplňování těchto potřeb - umožnění individuálního vzdělávacího plánu a úprava podmínek při 
státních maturitních zkouškách dle stupně znevýhodnění studenta. V souvislosti se státní maturitou 
vydává PPP posudky pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. Výchovná poradkyně spolupracuje 
při poskytování vstupních údajů k vyšetření, uchovává zprávy z vyšetření a dohlíží na dodržování 
doporučení v praxi.

2. Prevence sociálně patologických jevů a rizikového chování:

Základním principem strategie primární prevence SPJ je motivace k pozitivnímu sociálnímu chování a 
ke zdravému životnímu stylu. V oblasti kouření, alkoholu a dalších návykových látek se škola potýká se 
standardní situací, kterou evidujeme a snažíme se ji řešit osobitě. V rámci výuky občanské nauky, 
psychologie a pedagogiky jsou zařazována témata negativních vlivů působících na studenty. Značná 
pozornost je věnována problematice otázek dospívání a s ním spojenými riziky – látkové a nelátkové 
závislosti, xenofobie, kriminalita mládeže, rizikové sexuální chování atd. Podezření na užívání 
návykových látek se ověřovalo u několika studentů a nepotvrdilo se. Ve vybraných třídách výchovná 
poradkyně uvedla přednášku o prevenci poruch spánku. V návaznosti na to byly doporučeny služby 
poskytované PPP i dalšími organizacemi, které jsou dostupné dopívajícím i dospělým (linky důvěry, 
centrum RIAPS a jiné). V školním roce 2021/2022 výchovná poradkyně pokračuje v navyšování 
kvalifikace účastí v akreditovaném psychoterapeutickém výcviku v psychoanalýze. Účastnila se také 
konferencí „Den se školní psychologii“ a „Rodina jako referenční skupina, aneb místo, kam chceme 
patřit“. V letošním škol. roce výchovný i vzdělávací proces byl úspěšně hodnocen kontrolou ČŠI.

1. Ekologická výchova a environmentální výchova
Studenti jsou seznamováni s principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí. 
Této tématice je věnována pozornost především v předmětech Občanská nauka.

Výuka je má nasměrovat tak, aby si byli vědomi provázanosti životního prostředí s vlastním 
zdravím, z čehož vyplývá jejich odpovědnost za sebe samé i za ostatní. Zároveň jsou vedeni k 
ekologickému pohledu na svět a k osvojení zdravého životního stylu. 

Ekologická a enviromentální výchova zároveň podtrhuje souvislost mezi lidskými potřebami a 
přírodními zdroji. Pedagogové vedou se studenty diskuzi o ekologických problémech a šetrném 
zacházení s energiemi v každodenním životě (např. zhasínání světel, vypínání elektronických a 
elektrických přístrojů, šetření vodou). Současný svět prochází řadou krizí, ať už souvisejících s 
proměnami politickými nebo přírodními. Je tudíž nutné vychovávat generaci, která bude mít 
vštípenou zodpovědnost za planetu Zemi. 

2. Multikulturní výchova
Napříč všeobecně vzdělávacími předměty, zejména Občanskou naukou, Dějepisem, Českým 



jazykem a cizími jazyky jsou studenti připravováni na vstup do světa, který je pestrý na stále více 
promíchaná etnika, vyznání a celé kultury. Se studenty vyučující diskutují o aktuálních otázkách, 
které z této skutečnosti vyplývají, jakými je například migrace a s ní související kontroverze 
ohledně přistěhovalců, uprchlíků a azylantů. Aktivně jsou u studentů potlačovány tendence ke 
xenofobii, rasismu a antisemitismu. 

Pedagogové studenty připravují na to, jak k těmto problémům v běžném životě přistupovat. 
Výuka zohledňuje aktuální situaci v ČR i v zahraničí. Na MKP studují žáci různých národností a 
etnik, takže toto prostředí vytváří základ pro schopnost žít v pluralitním světě. Multikulturní 
výchova je tedy realizována již samotnou skladbou studentů. 

Naším cílem je vyprofilovat sebevědomé kvalitní absolventy školy, kteří dokáží sladit všechny 
součásti své osobnosti a úspěšně reprezentují MKP.

3. Výchova k     udržitelnému rozvoji
V současné době, kdy se lidé cítí více než jindy ohroženi a často ztrácejí své jistoty, pomáhá škola 
studentům chápat mnohé složité situace. Pedagogové vedou studenty k pochopení pojmů, 
jakými jsou rasismus, nacionalismus, antisemitismus, genocida, právní stát, společenská 
rovnoprávnost, genderové problémy, sexuální korektnost, ale i nebezpečí probíhající pandemie 
koronaviru a dalších virových infekcí. Úkolem školy je vypěstovat ve studentech soběstačnost a 
orientaci na kulturním, politickém i ekonomickém poli. 

4. Školy v     přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy 
Adaptační kurz proběhl  v srpnu 2022.
Již tradičně se konal adaptační kurz ve školicím středisku MKP Hájemství u Dvora Králové. Kurzu    
se  zúčastnilo  cca 50 studentů, a to  z oborů Hudba, Zpěv, Hudebně dramatické umění. 

Adaptační kurz v srpnu 2022 byl zaměřen zejména na jejich předškolní seznámení za účasti 
třídních učitelů a některých vedoucích oddělení. Byl zaměřen zejména na zájmovou činnost (viz 
příloha). 

















5. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s     výukou) 
Během školního roku 2021/2022 se studenti zúčastnili několika akcí pořádaných nejen školou, ale 
i mimoškolních aktivit, a to přesto že i tento školní rok byl stále ovlivněn covidovými opatřeními. 
Většina jednotlivých i mimoškolních aktivit je uvedena v rámci této výroční zprávy u jednotlivých 
oddělení.

Škola všem projektům připravila podmínky, materiální zázemí i zabezpečení i zkušebny, a to i v 
případě akcí, které vycházely z vlastní iniciativy studentů. 

6. Soutěže 
Účasti studentů z jednotlivých oddělení jsou uváděny ve zprávách jednotlivých oddělení.

7. Spolupráce právnické osoby s partnery
Mezinárodní konzervatoř Praha spolupracuje s těmito partnery:
Magistrát hlavního města Prahy, Městká část Praha 3, Městská část Praha 1, Městská část Praha 6,
Město Dvůr Králové nad Labem, SOŠMAP, s.r.o., Základní škola Cimburkova, PPP pro Prahu 1, 2, 3,
4, 10, Hlasové centrum, Hudební divadlo Karlín, Brodway, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Jihočeské 
divadlo České Budějovice, GOJA Music Hall, Semafor, Hybernia, Stavovské divadlo, Frekvence 1, 
Česká Televize, TV Prima, TV Praha, TV Nova, Divadlo pod Palmovkou, Na Zábradlí, Fórum Karlín, 
Dětská opera – Jiřina Marková-Krystlíková, a další.



V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI 

1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2020/2021
Ve školním roce 2021/2022 byla provedena inspekční činnost ze strany ČŠI. Kontrola proběhla 
v termínu od 30. 11. – 3. 12. 2021, 7. 12. 2021 a  20. 12. 2021, kdy předmětem inspekční činnosti 
bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného konzervatoří a střední 
školou podle § 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Inspekční činnost na podnět podle § 174 odst. 6 školského zákona.

Součástí výroční zprávy je přílohou inspekční zpráva ČŠI Čj. ČŠIA – 2383/21 – A.

VI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2021

Viz příloha uzávěrka a audit za rok 2021.

     

 



  
Mezinárodní Konzervatoř Praha - International conservatory Prague, s.r.o.  

tel. 272 096 419, mobil: 608 359 995, e-mail: konzervator.praha@seznam.cz
http://www.konzervatorpraha.cz  

  
 

  

PROHLÁŠENÍ RADY ŠKOLY  
  
  
  

Školská rada Mezinárodní konzervatoře Praha – International conservatory 
Prague, s.r.o. se sídlem Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3, prohlašuje, že dne 
10. 10. 2022 byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti školy za 
školní rok 2021/2022 , a je připravená bez připomínek ke zveřejnění.  
  

  
  
  
  

                                  
  

V Praze dne  11. 10. 2022
 

              Miroslava Tulejová 

                                                                                               předseda rady 
  
 
 



VII. Závěr  
  
Škola neustále zlepšuje své vybavení hudebními nástroji, výpočetní technikou a dalším materiálním 
vybavením. Lze konstatovat, že MKP má oproti jiným školám stejného typu nadstandartní možnosti 
pro rozvoj praktické přípravy a zapojování se do kulturně společenského života – kvalitní knihovna, 
exkluzivní studentský časopis, nahrávací studia, televizní studia, dabingové studio, rozhlasová rádia, 
TV studia, divadlo, kulturní dům, rekreačně – vzdělávací středisko. 
Výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy a výraznými osobnostmi z oblasti 
divadelního, hudebního i mediálního života.
Rovněž tak v inspekční zprávě ČŠI ze dne 29.12.2021 je jak materiálně technické zázemí pro výuku, 
tak pro praktické umělecké činnosti označováno za výbornou a silnou stránku školy.
Rovněž tak i kvalitní personální obsazení – efektivní využívání profesionality pedagogů, aktivních 
umělců.
  
  
  
  

 Praze dne 07. 10. 2022                  JUDr. Emil Ščuka  
                       Ředitel školy  
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Stříbrný sál MKP
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Divadlo Apollo



KD Star


	Základní údaje o škole, školském zařízení
	4. Obory vzdělání konzervatoře a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku
	škola
	kód
	název oboru / vzdělávacího programu
	cílová kapacita oboru / programu
	poznámka
	(uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.)
	MKP – 6 leté studium
	120
	MKP – 6 leté studium
	120
	MKP – 6 leté studium
	180
	Vzdělání na MKP lze ukončit po 4 letech studia – (kód M) – Hudba 82-44-M/01, Zpěv 82-45-M/01, Hudebně dramatické umění 82-47-M/01.
	II.
	Pracovníci školské právnické osoby

	Seznam pedagogů:
	Pedagogové:

	O oddělení:
	Přehled představení:
	Absolventské představení: My fair lady
	Maturitní představení:
	She loves me:


	Hodnocení
	Představení oddělení
	Obecné představení pedagogického sboru
	Seznam pedagogů
	Umělecké aktivity studentů za školní rok 2021/2022
	ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
	Představení oddělení
	Obecné představení pedagogického sboru
	Seznam pedagogů
	Umělecké aktivity studentů za školní rok 2021/2022
	ODDĚLENÍ ODBORNÉ TEORIE
	ODDĚLENÍ MÚZICKÝCH A MEDIÁLNÍCH STUDIÍ
	III.
	Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání

	PROHLÁŠENÍ RADY ŠKOLY
	VII. Závěr





