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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 

k 31. 8. 2019.   

   

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.   

   

   

   

   
  

2. Ředitel a statutární zástupce ředitele   

   

Ředitel školy:    

JUDr. Emil Ščuka   

Email: emil.scuka@seznam.cz   

Tel.: 776 090 009   

   
   

   
   

Statutární zástupce:               

Mgr. Jarmila Ščuková   

Email: Jarmila.Turkova@atlas.cz   

Tel.: 777 017 970   

   
   
   
   

3. Webové stránky školy   

   

http://www.konzervatorpraha.eu   
  
      

http://www.konzervatorpraha.eu/
http://www.konzervatorpraha.eu/
http://www.konzervatorpraha.eu/


4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle 

rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku).   

   

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   

   
   

5. Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku   

   

   

kód    název oboru / vzdělávacího programu   

cílová   
kapacita 

oboru / 
programu   

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

82-44-P/01   Hudba   120      

82-45-P/01   Zpěv   120      

82-47-P/01   Hudebně dramatické umění   180      

   

   

  

 

   

6. Změny ve skladbě oborů vzdělání oproti školnímu roku 2017/2018:   

 

Oproti školnímu roku 2017/2018 nebyly provedeny žádné změny ve skladbě oborů vzdělání. 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



7. Místo poskytovaného vzdělávání   

   

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    

   



8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení školy   

   

Jednou z priorit vedení školy je zajištění kvalitní špičkové materiálně technického zázemí, aby jak pedagogové, 
tak i studenti měli co nejlepší pracovní, resp. studijní výsledky.   
 
Z tohoto důvodu každý rok významně posunujeme materiálně-technický standard. Všechny vzdělávací obory 
mají své specializované učebny: učebny pro individuální výuku vybavené hudebními nástroji a audiovizuální 
technikou, specializovanou učebnu pro výuku skladby a dirigování, taneční a divadelní sály s potřebným 
zázemím.   
Pro školní rok 2018/2019 vznikla nová střižna Oddělení mediálních studií, v níž se vyučuje předmět Kamera a 
střih. Zároveň mají studenti možnost v této střižně střihat reportážní příspěvky a tím zvyšovat svoji odbornost. 
Střižna je vybavena 20 počítači ACER a střihovým program Sony Vegas Studio. Pro potřeby Oddělení mediálních 
studií jsme pořídili také dvě kamery Sony.  
Pro výuku všeobecně vzdělávacích a umělecko-teoretických předmětů je škola vybavena kolektivními 
učebnami, učebnou pro výuku informatiky a výpočetní techniky, multimediální učebnou vybavenou notebooky 
a interaktivními tabulemi, učebnami pro výuku umělecko-teoretických předmětů, které jsou zařízeny audio a 
audiovizuální technikou i výpočetní technikou komplexně propojenou do školní sítě.  
 
Zkvalitnili jsme technické vybavení učeben pro individuální výuku především pěveckých oddělení. Učebny mají 
nové mikrofony i PA systémy. Učebny Oddělení bicích nástrojů byly nově odhlučněny.  
 
Všechny učebny byly nově zatemněny, abychom mohli kvalitněji využívat vizuální technické prostředky. 
 
Žáci i pedagogové mají přístup k internetu ve společenské místnosti, ve sborovně a v prostorách chodeb a 
některých kabinetech a učebnách.  
Veřejné prostory školy jsme vybavily 20 elektrickými pianiny Sencor a Kurzweil, které slouží studentům v jejich 
volném čase ke cvičení. K dispozici mají sluchátka, díky nimž neruší ostatní studenty a pedagogy.  

V roce 2018/2019 byl prostor druhého patra byl vybaven novým kobercem a nábytkem. 

Prostory v ostatních patrech byly zmodernizovány novým nábytkem. Vybavení sboroven zůstalo stejné. Jsou 
plně vybaveny, a to včetně nových počítačů či notebooků, kopírovacích zařízení a tiskáren z minulého roku.  
Zcela novým zvukovým aparátem (mixpult Yamaha, mikrofony SHURE SM58, reprobedny THUMP18A) bylo 
vybaveno i školící a vzdělávací středisko Hájemství, které umožnilo uspořádat během výukového pobytu 
studentů zvukově profesionální koncerty.  
 
Zcela nově jsme vybudovali Zlatý a Stříbrný sál. Tyto sály, jež mají kapacitu 70 míst, slouží pro menší školní 
koncerty.  
Zlatý sál, jehož interiér je inspirován barokem, je určen pro koncerty vážné hudby, a tedy ho využívají 
především Oddělení klasického zpěvu, Oddělení klavíru, Oddělení smyčcových nástrojů a Oddělení dechových 
nástrojů. Sál je vybaven profesionálním osvětlením, díky němuž, po zatemnění sálu, ještě zvyšujeme umělecký 
zážitek návštěvníků koncertů. 
Stříbrný sál je určen pro představení a koncerty ostatních oddělení, je vybaven světelnou a zvukovou 
technikou, takže sál využívají nejen instrumentální, ale i „pěvecká“ oddělení. 
V suterénních prostorách se nachází Hudební klub Mezinárodní konzervatoře Praha, jež slouží pro koncerty 
Oddělení rockového zpěvu, Oddělení popu a Oddělení jazzového hudby. V uplynulém školním roce jsme klub 
dovybavili, koupil nový mixpult Yamaha a další nová hardwarová zařízení.  

 

  



 

Foto: piana na MKP 

  

 

 



 

 

KNIHOVNA Mezinárodní konzervatoře Praha 

 

Úplnou novinkou v portfoliu materiálně-technického vybavení je Knihovna, kterou jsme vybudovali během 1. 
pololetí uplynulého školního roku a její slavnostní otevření proběhlo 18. února 2019. V rozsáhlých prostorách 
knihovny mají nejen studenti, ale i pedagogové k dispozici: 

- více jak 11 000 knižních titulů všech kategorií, včetně odborné literatury, povinné četby, poezie, zábavné 
beletrie 

- více jak 500 divadelních her (scénářů) - včetně kompletního díla W. Shakespeara 

- 600 CD nosičů - hudby i mluveného slova různých kategorií 

- 700 gramofonových desek - hudby různých kategorií. 

Dominantou je oddělení notových materiálů, které obsahuje více jak 800 kusů, včetně titulů nakladatelství 
Bärenreiter, jež patří k absolutní špičce na světovém trhu s notami. 

Součástí knihovny je též studovna, kde se mohou studenti ve svém volném čase připravovat na výuku. 
Studovna je též vybavena počítači s připojením na internet, TV, CD přehrávači, gramofony, takže studenti a 
pedagogové mají možnost si audiovizuální díla přehrát v prostorách knihovny. 

V knihovně pracují dva knihovníci s dlouholetou knihovnickou praxí, kteří dle Výpůjčního řádu obstarávají 
běžný chod knihovny. Navíc pro potřeby knihovny nám specializovaná firma ušila na míru knihovnický program 
VIRIDIS. 

Součástí studovny je též oddělení disponující běžnými i odbornými periodiky, které jsou studentům a 
pedagogům k dispozici během jejich volného času. 

Knihovna též disponuje malým přednáškovým sálem vybaveným interaktivní tabulí, kde v uplynulém roce 
probíhaly přednášky hostujících hudebních odborníků a různých osobností kulturního života. 

. 









 
Foto: Knihovna MKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDUS Mezinárodní konzervatoře Praha 

 

 

Během jednoho školního roku Mezinárodní konzervatoř Praha vytváří kolem stovky různých divadelních 
představení, inscenací, muzikálů, koncertů a hudebně-tanečních show. Takto vysoký počet různorodých 
akcí je velmi náročný kostýmní vybavení. Pro zvýšení standardu i v této oblasti se vedení školy rozhodlo 
vybudovat vlastní fundus.  

Ten se nyní nachází v celkem jedenácti místnostech suterénních prostor školy, jež jsou rozděleny a vybaveny 
dle druhu a typu kostýmů. 

Jedna ze sekcí obsahuje pánské kostýmy - společenské a večerní obleky, saka, kalhoty, vesty a košile. Díky 
této sekci máme pro účinkující oblečení na večerní společenské a reprezentativní akce a představení.  

Další sekce je vyhrazena pro pánské historické kostýmy včetně doplňků, jakými jsou klobouky, motýlky, 
rukavice atd. 

Sekce pro dámské kostýmy je velmi obsáhlá. Zahrnuje jak stovky historické kostýmy včetně doplňků, jakými 
jsou škrabošky, rukavice, klobouky, paruky, tak i soudobé kostýmy, více než dvě stovky společenských šatů, 
a nepřeberné množství moderního oblečení. 

Fundus dále obsahuje velké oddělení pánských a dámských bot, oddělení s divadelními líčidly a jinými 
součástmi dekorativní kosmetiky (třpytky na tvář, barevná líčidla, umělé řasy atd.). 

Samostatnou sekci mají též různé pokrývky hlavy, paruky, masky, falešné nosy a vousy. 

V zadní části fundusu se nachází prádelna vybavená tak, abychom byli schopní se o kostýmy profesionálně 
starat. Prádelna má průmyslovou pračku pro objemné praní, malou pračku, mandlovací stroj, profesionální 
žehličky, napařovací stroje, žehlící prkna a další drobné přístroje určené pro péči o kostýmy.  

Podstatnou částí fundusu je krejčovská dílna plně vybavená špičkovými šicími stroji značek TEXI a SINGE a 
krejčovským stolem. 

Díky tomuto vybavení může naše profesionální kostymérka a dámská krejčová upravovat a vytvářet 
originální divadelní kostýmy.  

Zápůjčky kostýmů se řídí dle přesně vymezených pravidel, jež jsou obsaženy ve Výpůjčním řádu. Stejně jako 
knihovna MKP i fundus zápůjčky zpracovává elektronicky ve speciálním softwaru VIRIDIS.  

 











 

foto: fundus MKP 

 

 

 

 

 



ZLATÝ A STŘÍBRNÝ SÁL Mezinárodní konzervatoře Praha 

  

Kromě velkých divadelních představení a koncertů, která naše oddělení během školního roku 
realizují, připravujeme též komorní koncerty a malé divadelní formy, pro něž jsou vhodnější 
menší jeviště a sály. 

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli v prostorách Mezinárodní konzervatoře Praha vybudovat zcela 
nové hudebně-divadelní sály, v nichž bychom mohli realizovat nejen tyto komornější akce, ale též 
mohou sloužit pro různé přehrávky a pololetní praktické zkoušky. 

Zlatý sál pojme celkem 80 diváků a jeho interiér je inspirován barokem. V tomto novém, prostoru 
probíhaly především koncerty klasické hudby, a tedy ho především využívají Oddělení klasického 
zpěvu, Oddělení klavíru, Oddělení klasické kytary a lyry, Oddělení smyčcových nástrojů a 
Oddělení dechových nástrojů. Sál je vybaven profesionálním osvětlením, díky němuž, po 
zatemnění sálu, ještě zvyšujeme umělecký zážitek návštěvníků koncertů. 

Stříbrný sál jsme vybavili novou světelnou a zvukovou technikou, neboť je mimo jiné určen pro 
koncerty moderní hudby. Sál je ovšem vhodný i pro malé divadelní formy, představení jednoho 
herce atp. Kapacita sálu je 70 míst a tyto prostory využívají především „pěvecká“ oddělení, 
Oddělení herectví a Oddělení muzikálu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
foto: Stříbrný sál MKP 





 
Zlatý sál MKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUDEBNÍ STUDIA Mezinárodní konzervatoře Praha 

  

Naše konzervatoř nyní disponuje dvěma hudebními studii – Modré studio slouží pro běžnou výuku, 
Červené studio pak pro špičkové hudební projekty realizované nejtalentovanějšími studenty. TV 
studio pak využívají studenti v rámci předmětů, které jsou v gesci Oddělení mediálních a múzických 
studií. Nově jsme předmět Hudební praxe ve studiu zařadili i do učebního plánu studentů 
instrumentálních oddělení, kteří si tedy, stejně jako jejich kolegové z pěveckých oddělení, mohli 
taktéž osvojovat správné pracovní postupy a návyky při práci v hudebním studiu). Tímto krokem 
jsme chtěli nejen rozšířit výuku, ale především je připravit na budoucí kariéru, jejíž součástí bude i 
pořizování profesionálních nahrávek v hudebním studiu. 

 Práce s novým počítačem od společnosti Apple, který rovněž jako jeho předchůdce pracuje v 
hudebním programu Pro Tools 12 je obrovským přínosem, navíc i nový hudební program Logic, který 
je přívětivější pro naše skladatele autorských písní, kteří se rekrutují z řad našich pedagogů. Ve 
vybavení studia nechybí předzesilovač firmy Avid, vysoce ceněné zvukové karty RME Fireface 800, 
studiové monitory Genelec, ani mikrofony nejvyšší řady značky Neumann či špičkové klávesy MOTIF 
XF. 

V uplynulém školním roce jsme realizovali celkem 7 CD titulů nejnadanějším studentům 
konzervatoře. Oslovili jsme různé autory především z řad našich pedagogů, kteří těmto zpěvákům 
složili a upravili autorské písně. 
TV studio bylo k dispozici výhradně pro potřeby Oddělení mediálních a múzických umění. TV studio 
pracuje na PC platformě, využívá střihové programy ADOBE PREMIERE a SONY VEGAS, součástí 
hardwarové výbavy jsou tři profesionální kamery PANASONIC HD, klopové mikrofony LINE 6 a další 
špičkové komponenty. Část hudebního studia je natřena zelenou trikovou barvou, jež nám 
umožňuje volit při natáčení libovolné grafické pozadí. V TV studiu probíhala část výuky předmětů 
Moderace a Práce s mikrofonem, v rámci níž vznikaly nejrůznější rozhovory a reportáže. jež můžete 
vidět na Youtube kanálu Mezinárodní konzervatoře Praha.  

Práce ve všech studiích MKP se u studentů setkává s výrazným pozitivním ohlasem, neboť tyto 
nadstandardní podmínky nenabízí žádná jiná konzervatoř ani vyšší odborná škola stejného 
zaměření. Toto je pro nás signálem, že jsme se vydali správnou cestou a i v dalších školních ročnících 
počítáme s novinkami v nabídce hudebních a TV studiích. 

 





 

Foto: TV studio 



 

Foto: Modré studio 

 

 

 

 

 



9. Školská rada   

   

Školská rada je zřizována při základní škole, střední škole, konzervatoři nebo vyšší odborné škole podle 
ustanovení § 167 a následující školského zákona. Školská rada má na základě rozhodnutí zřizovatele 3 členy.    

Seznam členů školské rady Mezinárodní konzervatoře Praha ustanovené dne 25. 08. 2018  

Předseda školské rady                                                                                                                          MgA. Alice Kovářová 

Člen školské rady jmenovaný zřizovatelem   do 31.12.2018                                                            Miroslava Tulejová 

                                                                               od 1. 1. 2019                                                                    Vojtěch Lavička                                                        

Člen školské rady zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty          Tereza Myšková 

 

 

II.   Pracovníci školské právnické osoby   
Oddělení školy   

    
1. Pedagogičtí pracovníci školy   

   
a. počty osob   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 5 2,6 2,6  168,4 85,6  171 88,2 

 

   
   
   

b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků    

   

škola  počet pedagogických pracovníků  
celkem % z celkového počtu 

ped. pracovníků  

  
  kvalifikovaných  166 97,08 

  nekvalifikovaných  5 2,92 

   

 

 

 



c. další vzdělávání pedagogických pracovníků    

   

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá vzhledem k vysokému počtu učitelů 

zcela individuálně.  

  

 

 

d. jazykové vzdělávání a jeho podpora   

   

počet učitelů cizích jazyků  
celkem (fyzické osoby)  

7 

z toho  

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

6  

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

1 

rodilý mluvčí  1 

   

   

2. Nepedagogičtí pracovníci školy   

   

a. počty osob    

   

fyzické osoby 
celkem   

přepočtení na plně 
zaměstnané   

4  2,0666 

   
    

b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků probíhá formou školení, zejména PO a 

BOZP a dalšími interními školními předpisy   

   

   

   

    

 

 

 

 
  



 

ODDĚLENÍ HERECTVÍ 

  

Vedoucí oddělení: Galla Macků, Dipl. um., Mgr.Jaroslav Sypal 
 

 

 

Jaroslav Sypal absolvoval brněnskou Janáčkovu akademii múzických umění. Je to český herec, režisér a 
autor divadelních her.  

Účinkoval ve dvanácti celovečerních filmech a v mnoha seriálech. Je autorem třech divadelních komedií -          
,, Kšanda“ ,, Zítra to roztočíme, Jaroušku!“ ,, Šest v tom“. 

 

Seznam pedagogů 

 

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje 

Jaroslav Sypal  herectví 

Galla Macků herectví 

Zuzana Bydžovská  herectví 

František Skřípek  herectví, umělecký přednes 

Veronika Janků herectví, jevištní mluva 

Jaroslava Tvrzníková herectví, umělecký přednes 

Jan Szymik herectví, dabing 

Roman Hájek herectví 

Libor Janík herectví 

Renata Drössler  šanson 

Renée Nachtigallová zpěv, ansámblový zpěv 

Jarmila Žilková zpěv, ansámblový zpěv 

Martina Bezoušková jevištní mluva 

Monika Brabcová 
metodika hlavního oboru, základy 
dramaturgie a scénografie 

Filip Tvrzký korepetice 



Adam Dvořáček povinný klavír 

Patrik Kako povinný klavír 

Ivan Horňák korepetice, povinný klavír 

Martin Křehnáč povinná kytara 

Ondřej Zajíc základy režie, herectví, jevištní praxe 

Daniela Zálešáková 
metodika hlavního oboru, taneční výchova, 
seminář absolventské práce 

 

 

 

Představení oddělení 

 

Oddělení herectví směřuje ke spojení všech vyučovacích uměleckých disciplín (herectví, tanec, jevištní 
pohyb, jevištní mluva, přednes i zpěv), které vyústí v náročné pololetní či závěrečné zkoušky z hlavního 
oboru.  
Motivací pro maximální profesní výkon a nasazení studentů musí být úspěch u diváka. Proto je filosofií 
našeho oddělení maximální mimoškolní činnost, která výuku neomezí, ale naopak doplní nenahraditelnou 
praxí.  
Výuka proběhla v souladu s ŠVP. Vzdělávacím cílem ve školním roce 2018/19 byla příprava studentů na 
budoucí povolání a jejich uplatnění v kulturním, televizním, filmovém a mediálním světě. 

V průběhu školního roku 2018/2019 si studenti na dramatických textech vyzkoušeli celou pestrou škálu 
výrazových hereckých prostředků. Pedagogové herecké výchovy kladli důraz na co nejpřesnější vystižení 
charakteru jednotlivých postav, pravdivost slovního i mimoslovního jednání, tempo rytmus a zvládnutí tzv. 
hereckých střihů – tj. plynulé přecházení z jedné výrazové polohy do druhé. 

Důležitou součástí divadelního představení je navázání kontaktu mezi herci a diváky. Jak divák představení 
vnímá, zda ho herec takříkajíc vtáhne do děje a svým hereckým výkonem diváka dovede k určitému 
uměleckému zážitku. Divák je přímým odrazem toho, co se odehrává na jevišti. Proto je nesmírně důležité, 
aby studenti herectví MKP prošli během školních studií náročnou zkouškou -   veřejným vystoupením před 
divákem všech věkových kategorií a v různých technických podmínkách (kulturní sály rozdílných velikostí, 
kostel, open air stage, třída, tovární hala i seniorský dům).  

Studenti tak získají zkušenost, jak hlasově i výrazově zvládnout neznámý prostor, odolnost vůči trémě i 
základní hereckou profesionalitu. MKP díky praxi, kterou vedení školy cíleně podporuje, maximálně připraví 
mladé umělce pro jejich budoucí uměleckou dráhu. 

  

Umělecké aktivity studentů a absolventů za rok 2018/2019 

Ve školním roce 2018/2019 studenti hereckého oddělení MKP účinkovali v řadě televizních seriálů: např. 
TV Prima - Modrý kód, Tátové na tahu, TV Nova - Specialisté, Kameňákov, TV Barrandov - Soudce Alexandr. 

Studenti se také představují v několika divadlech v Praze: Divadlo Ungelt, Divadlo Na Fidlovačce, Divadlo 
Broadway, Divadlo R. Brzobohatého, Kalich. 

Studenti herecké oddělení MKP dostali malé i větší role v celovečerních filmech – např. Denisa Biskupová 
v připravovaném filmu   ,,Bábovky“.  

Studentka 4.ročníku herectví Anastázie Chocholatá, byla režisérem Zdeňkem Troškou obsazena do hlavní 
role jeho nové pohádky – Zakleté pírko. 



Cílem bylo zkvalitnění profesionality a rozšíření hereckých dovedností mimo běžný výukový program. Ve 
školním roce 2018/2019 pokračovala i dramaturgicko-herecká výroba pořadů pro KC Vozovna na pražském 
Žižkově– od Oscara Wilda ,,Jak je důležité míti Filipa“ - ,,Večer poezie, věnovaný Jaroslavu Seifertovi“- ,,Večer 
s Karlem Krylem“. Studenti absolvovali tři pořady poezie v domech s pečovatelskou službou pod 
pedagogickým vedením Františka Skřípka, a také úspěšné vystoupení pro děti se zrakovou vadou ve Škole 
Jaroslava Ježka. V rámci předmětu metodiky herecké tvorby proběhlo vystoupení v Domech seniorů i v 
mateřských školách pro děti se sluchovým postižením.  

 

 

Zhodnocení výsledku maturitních a absolventských zkoušek 

Vyvrcholením čtyřleté školní výuky studentů hereckého oddělení MKP, byly dvě maturitní představení 
v Divadle Korunní.  

Pod pedagogickým vedením Zuzany Bydžovské se odehrála kouzelná inscenace o lásce a rozporuplných 
citech dospívajících - ,,Táňa, Táňa“ a František Skřípek se svými studenty přenesl diváky do světa intrik 
legendární hrou -,,Nebezpečné vztahy“. Divácký ohlas byl důkazem toho, že se inscenování obou 
divadelních her opravdu povedlo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Foto: Oddělení herectví 

 

 



ODDĚLENÍ MUZIKÁLU 
 

                                               Vedoucí oddělení: Galla Macků, Dipl. um. 

                                                     

   

 

Galla Macků je sólistka Hudebního divadla v Karlíně. Od r. 1968 studovala na Pražské konzervatoři operní 
zpěv, který rozšířila o operní režii a operetní specializaci. Debutovala v liberecké opeře, přesto ji r.1975 
zlákala opereta a muzikál a přijala angažmá do HD Karlín.  

Její první velké role byly Rose Marie (v operetě Rudolfa Frimla) a Manon Lescaut (v muzikálu Jindřicha 
Brabce). Následují další role - Eliza Doolittlová v My Fair Lady, Irena Molloyová v Hello, Dolly!, titulní role v 
Mam`zelle Nitouche aj. Z operetních rolí Valencie a Hana Glavari v Lehárově Veselé vdově, Helena a také 
Vanda v Nedbalově Polské krvi, Sylva Varescu v Kálmánově Čardášové princezně, titulní role v Kalmánově 
Hraběnce Marici, aj. Navíc svůj činoherní talent uplatnila v roli paní Říhové v českém muzikálu Má férová 
Josefína a své všestranné schopnosti v roli české subrety Mařenky Zieglerové v muzikálu Jiřího Bednáře 
Superhvězda Mařenka (podle A. Branalda, HDK 1996).  

Je dvojnásobnou držitelkou Ceny literárního fondu za Manon Lescaut a za Eurydiku v rockovém muzikálu A. 
Zurbina Orfeus a Eurydika. Podílela se na vzpomínkové knize s názvem Z operety do operety (1996).   

V klasickém muzikálu Za zvuků hudby hraje Abatyši (HD Karlín, 2002). Mezi její další výrazné role patří role 
paní Ofky v muzikále Noc na Karlštejně.    

 

 
Seznam pedagogů  

 

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje 

Galla Macků zpěv, interpretace 

Jana Borková zpěv, intepretace, metodika zpěvu 

Jiří Helekal zpěv, intepretace 

Hana Talpová zpěv, intepretace 

Michal Pleskot zpěv, intepretace 

Lada Soukupová zpěv, intepretace, metodika zpěvu 

Jitka Svobodová zpěv, intepretace 

Tomáš Bartůněk zpěv, intepretace 

Monika Sommerová zpěv, intepretace 

Jan Urban zpěv, intepretace 



Milan Fiala zpěv, intepretace 

Simona Vrbická Koptová herectví 

Zdeněk Žák herectví 

Jaroslav Sypal herectví, jevištní praxe 

Daniel Rous herectví, jevištní praxe 

Marta Olšrová herectví, jevištní praxe 

Ivan Jiřík herectví 

Miro Grisa herectví, základy režie, jevištní praxe 

Drahomíra Kočová 
jevištní mluva, práce s textem, 
příprava na absolventskou práci 

Michal Prostějovský  teorie muzikálu 

Pavlína Jurková tvořivá dramatika 

Kristýna Brachtlová korepetice, sborový zpěv 

Matěj Voda korepetice, sborový zpěv 

Daniela Svatošová povinný klavír 

Adam Stráňavský povinný klavír 

Jiří Rohel povinný klavír 

Henri Kiment povinný klavír 

Tomáš Hojdysz povinný klavír 

 

 

Představení oddělení 

 

Muzikálové oddělení uvedlo tento rok dvě pohádková představení (Kocour Modroočko a O princezně, která 
ráčkovala), které měli možnost shlédnout malí diváci z mateřských a základních škol. Tento rok patřily ke 
stěžejním představením muzikál Kabaret (v režii Marty Olšrové) a experimentální novodobá hudební hra „We 
Are The Talents“ (v režii Simony Vrbické).  

Muzikálové oddělení každoročně vytváří několik koncertních formátů (vánoční a novoroční koncerty), jejichž 
náplň se pravidelně obměňuje a vytváří též možnosti k vlastní plnohodnotné seberealizaci studentů. Tento 
rok je nezbytné zmínit vánoční koncert „Půjdem spolu do Betléma“ v novém režijním pojetí Mira Grisy a 
mimoškolní koncert v rámci charitativní akce organizované Divadlem Bez zábradlí s názvem „Slunce“. 
Zajímavým počinem byl hudební koncert „Muzikál na pokraji zhroucení“, kdy se muzikáloví studenti 
prezentovali v hudebních fragmentech z různorodé muzikálové produkce.  

Dalším přínosem vedení muzikálového oddělení paní Gally Macků ve spolupráci s vedením mediálních studií 
(M. Severou) byla tento rok organizace hudebního festivalu ve Dvoře Králové s názvem CoolFest. Muzikálové 
oddělení se na festivalu představilo v představeních „We Are The Talents“, „Cabaret“, „O princezně, která 
ráčkovala“ a „Modroočko“.  
Nesmíme opomenout prezentaci našich studentů v rámci plzeňského festivalu Na 
scénu s muzikálem Cabaret.   
Hlavním cílem je úspěch našich studentů v umělecké branži zahrnující divadelní angažmá a filmové či 
televizní projekty. 
Na muzikálovém oddělení se snažíme o vzájemnou spolupráci studentů mezi sebou. Jejich talent, kreativita, 
chuť do práce, vzájemná motivace, pracovitost a „fair play“ jsou základními předpoklady k úspěchu v oboru.  
Těší nás proto, že můžeme každoročně sledovat úspěchy a uplatnění našich studentů na poli divadelním, 
filmovém i televizním.    

 



Umělecké aktivity studentů a absolventů za rok 2018/2019 

Felicita Prokešová: DJKT (činohra Kazimír a Karolína -   role Elly), televizní produkce: (film Špindl), GoJa 
music Hall (role Nessarosa -   muzikál Wicked), Divadlo Brodway (role Showgirl -    muzikál Kvítek 
mandragory)   
Zuzana Žáková:   filmová produkce („Když Draka bolí hlava“ -  princezna Adélka)                                              
Divadlo Brodway (dcera Kaliny – hudební hra Trhák) Chinese TV show - reklama pro čínskou produkci (role 
princezny)    

Lukáš Ondruš: Divadlo Josefa Kajetána Tyla (Duch v metru – muzikál Duch), role Juda -   muzikál Josef a jeho 
úžasný pestrobarevný plášť, role Tony Elliot -   muzikál Billy Elliot, Divadla Jiřího Myrona Ostrava Moonface 
Martin – muzikál Děj se, co děj 

Václav Koutecký: Hudební divadlo Karlín (pěvecko -   taneční company -   Legenda jménem Holmes), GoJa 
Music Hall (pěvecko -   taneční company – Ples Upírů), Česká televize (Kouzelník Žito)  

Radka Kovaříková: GoJa music Hall (role důvěrnice -   muzikál Fantom opery), (pěvecko -   taneční company 
-   muzikál Wicked), televizní produkce (role číšnice -   seriál Ohnivý kuře)  

Pavlína Koubová: GoJa Music Hall: (pěvecko -   taneční company -   muzikál Wicked)  

Adéla Wegschmiedová: GoJa Music Hall: (pěvecko -   taneční company -   muzikál Wicked), Jihočeské 
divadlo (pěvecko -   taneční company -   muzikál Evita)  

Martin Uberall:   GoJa Music Hall (pěvecko - taneční company - muzikál Fantom Opery), Divadlo Kalich 
(pěvecko - taneční company - muzikál Voda nad Vodou) 

Tomáš Brychta: Divadlo Hybernia (princ Mirek -   muzikál Kapeska)  

Tereza Sokolíková: Divadlo Kalich (role Patty – muzikál Pomáda)  

 

 

Přehled produkcí v roce 2018/2019  

Helena Eliášová: We Are The Talents                                        
Režie a pedagogické vedení: Simona Vrbická/Ivan Jiřík   
Choreografie: Pavla Harangová                                           
Hudební nastudování: Kristina Brachtlová  

John Kander: Cabaret                                                             
Režie a pedagogické vedení: Marta Olšrová                     
Choreografie: Pavla Harangová                                       
Hudební nastudování: Kristina Brachtlová  

P.Kolář, M.Eben: Modroočko                            
Režie a pedagogické vedení: Hana Talpová                              
Hudební nastudování: Kristina Brachtlová  

O princezně, která ráčkovala                                                          
Autor scénáře: Magdalena Kristenová                                         
Režie a pedagogické vedení: Jaroslav Sypal  

Vánoční koncert – Půjdem spolu do Betléma                                
Režie a pedagogické vedení: Miro Grisa, Galla Macků           
Hudební nastudování: Kristina Brachtlová  

Novoroční koncert: Muzikál na pokraji zhroucení                            
Režie a pedagogické vedení: Galla Macků                                
Hudební nastudování: Kristina Brachtlová                              
Choreografie: Pavla Harangová  



 

Foto: Oddělení muzikálu 

 

 

 



 
 

 
foto: Muzikál na pokraji zhroucení 

 



ODDĚLENÍ POPULÁRNÍHO ZPĚVU   

  

Vedoucí oddělení: Marcela Březinová  

 

 
  
Seznam pedagogů  

Jméno pedagoga   Předměty, které pedagog vyučuje   

Ilona Šťastná Vozničková   HLO, vyučovací praxe   

Jana Feriová   HLO 

Marcela Březinová   Interpretace  

Kamila Nývltová   Interpretace  

Daniela Šinkorová   HLO   

Zuzana Slezáková   HLO   

Renata Drössler   Interpretace, šanson 

Stiliana Dimitrova   HLO   

Michaela Dolinová   Základy herectví 

Simona Prasková    Jevištní řeč 

Erika Fečová     HLO, sborový zpěv, studiová praxe 

Richard Tesařík   HLO, interpretace 

Eva Světelská     Hudba jako terapie a umění 

Tomáš Živor    Korepetice, povinný klavír 

Ondřej Valenta   Korepetice 

Michal Worek   Korepetice 

Jitka Urbánková   Povinný klavír 

Mikuláš Čimbura   Povinný klavír 
 

 

 

 

 



Představení oddělení 

Oddělení populárního zpěvu mělo ve školním roce 2018/2019 pod mým vedením osmnáct členů a s 
ostatními vřele spolupracuje.  

Mým cílem je a bude vytvářet PROPOJENÉ KRATIVNÍ ODDĚLENÍ, ve kterém se snažíme rozvíjet OSOBNOST 
STUDENTA a schopnost, během studia MKP, obsáhnout různá odvětví a směry populární hudby 

 

 

Obecné představení pedagogického sboru 

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

 

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

Studenti Odd. pop. zpěvu se pravidelně a s výborným ohlasem objevují v pěveckých soutěžích (The Voice, 
SuperStar, Česko zpívá) i v muzikálech na předních uměleckých scénách ČR. Opět s mimořádným ohlasem 
vystoupili na studentském festivalu ve Dvoře Králové nad Labem s názvem CoolFest. Byl to již čtvrtý ročník.   

Pokračoval také velmi oblíbený prostor pro nahrávání autorské tvorby v našem školním studiu. Skladby se 
poté staly součástí repertoáru studentů i jejich maturitní a absolventské zkoušky. Nahrávky autorské tvorby 
byly rozšířeny i do ostatních ročníků a vznikla tak reprezentativní CD. Pravidelná a vynikající je také 
spolupráce s kapelou Lukáše Čunty.  

 

 

Zhodnocení výsledku maturitních a absolventských zkoušek 

Dva z přihlášených maturantů půjdou ke zkoušce v podzimním termínu a další prospěli.  

Praktické zkoušky i absolventský koncert byly ohodnoceny známkami výbornou a chvalitebnou a byla tak 
možnost srovnání vývoje studentů s milým překvapením a Odd. popového zpěvu mělo nové úspěšné 
maturanty a absolventku.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Foto: Oddělení populárního zpěvu 

 



 

 

ODDĚLENÍ JAZZOVÉHO ZPĚVU A WORLD MUSIC 

  

Vedoucí oddělení: Ilona Šťastná Vozničková, Dipl. um.  

  

Seznam pedagogů  
 

Jméno pedagoga  Předměty, které pedagog vyučuje  

Santaiago Ferreira  zpěv, Korepetice  

Jana Rybníčková  zpěv  

Stiliana Dimitrová  zpěv 

Ilona Šťastná Vozničková  zpěv 

Zdenka Čevelová Trvalcová   zpěv 

Lucia Soukupová  zpěv 

Renata Drössler   zpěv  

Yvonne Sanchez  Improvizace (Interpretace)  

Elena Sonenshine  Improvizace (Interpretace)  

Athina Langoská  Improvizace (Interpretace)  

Marie Minařová  Korepetice  

Daniel Bulatkin  Korepetice  

Stanislav Mácha  Korepetice  

Jan Fečo  Korepetice  

Petr Hora  Korepetice  

Jakub Tököly  Povinný klavír  

Filip Tvrzský  Povinný klavír  

Ivan Horňák   Povinný klavír  

Jitka Urbánková  Povinný klavír  



Stanislav Mácha  Povinný klavír  

Jan Fečo  Povinný klavír 

Simona Prasková   Jevištní řeč a moderování, Základy herectví   

Michaela Dolinová  Základy herectví  

Erika Fečová  Vokálový zpěv  

Zuzana Stirská   Gospelový zpěv  
 

 

 

Představení oddělení  

Naše oddělení vzniklo na škole mezi prvními odděleními vůbec a jako první konzervatoř v ČR nabízí maturitní i 
pomaturitní studijní obor "Jazzový zpěv a world music". Studium na oddělení umožňuje získat kvalitní vzdělání 
v oblasti jazzu (jako swing, blues, klasický jazz, jazzbossa, souljazz, jazzfunk, popjazz a gospel, evergreeny…), 
worldu a příbuzných stylů. Studium zpěvu je individuálně doplněno o základy Hry na piano, Improvizaci, 
Intepretaci, Jevištní řeč, Základy herectví, Tanec, Vokálový zpěv, Gospelový zpěv, Muzikoterapie, Nahrávací 
studio, Práce s hudebními programy. Teoretické předměty včetně žánrové harmonie zahrnují veškerou 
hudební vzdělanost a všeobecné vzdělání. K praktickému procvičení slouží nácvik se školním big bandem, 
jazzovou kapelou, možnost účinkovat na koncert pořádaných školou, v klubech, v Divadle Korunní a na dalších 
festivalech. 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 – 
HAMU, UK filozofická fakulta, JAMU, akademie v Polsku a Londýně. 

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 a postupným seznamováním s žánrovou harmonií se dařilo žáky učit také scat. 
Nedílnou součástí byl nácvik jevištní prezentace a gospelového zpěvu včetně koncertu, který je „základním 
kamenem“ vzniku jazzu v Americe.  

 

 

 

Obecné představení pedagogického sboru  

V 1. polovině školního roku 2018/1019 na oddělení jazzového zpěvu a world music vyučovalo hlavní obor 6 
pedagogů (Santiago Ferreira, Jana Rybníčková, Zdenka Čevelová Trvalcová, Renata Drӧssler, Lucia Soukupová, 
Ilona Šťastná Vozničková), kteří svým vzděláním a praxí studenty zdokonalovali v hlasové technice všeobecné 
a hlasové technice pro příslušný obor. Ve 2. pololetí školního roku Renatu Drӧssler a Ladu Soukupovou 
vystřídala Stiliana Dimitrová. Pedagogové na interpretaci a improvizaci jsou 3, kteří jsou velmi úspěšní ve svém 
oboru v naší republice i ve světě (Yvonne Sanchez, Elena Sonenshine, Athina Langoská) a jejich úkolem je 
stylově rozebrat skladbu včetně frázování, tempa, výslovnosti, výrazu a improvizace.  

S nimi spolupracují 4 korepetitoři (absolventi HAMU, umístění v soutěži klavírista roku, zahraniční praxe). 
Kromě pedagogů pěveckých předmětů jsou součástí oddělení pedagogové předmětů Povinného klavíru, 
Jevištní řeči a moderování, Základu herectví, Gospelového zpěvu a Vokálového zpěvu.    

 

 



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

  
Naše činnost se skládá z krátkodobých a dlouhodobých cílů. Ty krátkodobé jsou naplňovány v hodinách a 
následně v neveřejných vystoupeních oddělení formou přehrávek mezi studenty. Žáci se za doprovodu 
korepetitora všem svým spolužákům představí se svou písní. Dohromady tedy všichni žáci slyší a poznají 
velkou část repertoáru daného stylu a oboru. Následně se o jednotlivých vystoupeních debatuje a 
hodnotí.  

Veřejně jsme v rámci školy uskutečnili 3 třídní koncerty v rámci Dnu otevřených dveří, 4 koncerty v Divadle 
Korunní – první byl tradiční world music za doprovodu akordeonu, basy, kytary, perkusí a klavíru, dále 
klasický jazzový koncert za doprovodu kapely ve složení klavír, basa, kytara, bicí, další byl koncert ve stylu 
Gipsy swing a Djanga R., kde v jejich stylu zazněly písně francouzské, albánské, portugalské, klasické 
swingové a poslední koncert byl ve znamení klasického latino music, kde v latin úpravě zaznělo několik 
známých hitů z repertoáru F. Sinatry, S.Wondera, P.Lee a další. Součástí koncertů byly i písně gospelové 
a vokální. 
 Na všech koncertech jsme spolupracovali s Josefem Fečem, který hudebně nastudoval písně s kapelou a 
se studenty, s tanečnicí Esther Lubadikou, která koncert doplnila tanečními čísly a se stepařem Zdeňkem 
Pileckým a jeho stepařskou školní skupinou. Letos poprvé vystupovali studenti ve stylových kostýmech 
zapůjčených v školním fundusu. 

Studenti vystupovali v červnu 2019 na CoolFestu ve Dvoře Králové, kde zazněl výběr ze všech zmiňovaných 
koncertů. V dopoledních hodinách proběhl workshop gospelového zpěvu. Naši studenti se zúčastnili i 
gospelového koncertu a koncertu s Big Bandem. Všechna veřejná vystoupení měla standardní až 
výbornou úroveň a letos vedle vynikajících studentů jsme dali šanci také méně zkušeným, kteří svou 
jistotu teprve hledají, ale o to více studiem žijí. Ostatní jim jejich odvahu vrací svou podporou a 
kolegialitou. Velmi nás potěšila i velká návštěvnost 

Naše oddělení letos poskytlo žákům opravdu velkou škálu možností vystoupit, ať už se školní kapelou 
nebo bez ní. Řada studentů našeho oddělení již vystupuje s různými hudebními tělesy, v divadlech, 
muzikálech. Tento rok se v červnu 3 studentky účastnily akce Malá Paříž, kde vystoupili v Teplicích, Ústí 
nad Labem a Děčíně s krátkým programem.  

Také oddělení založilo svůj Instagram, kam se ukládají všechny události z oddělení a vytvořili jsme 
facebookové události k danému programu.  

 

  

Zhodnocení výsledku maturitních a absolventských zkoušek  

  
Naše oddělení mělo tento rok jednoho studenta, který vykonával praktickou maturitu, kde představil 5 
náročných písní ve stylech příbuzných jazzu a worldu. Zkoušku vykonal na výbornou. 2 absolventky 
oddělení představily na svých samostatných koncertech průřez z jazzových skladeb, a to z českých a 
amerických.  

Vybrané písně byly náročné, obsahovaly vše, co se jazzu týká včetně výborných scatů. Na všech 
koncertech se o hudební doprovod zpěváků postarala kapela pod vedením Josefa Feča. Koncerty měly 
výbornou úroveň, výběr písní byl velmi kvalitní. Písně absolventů vyjadřovaly emoce, svobodu, radost, 
lásku. Koncerty byly ohodnoceny na výbornou.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Foto: Oddělení World music 



 

ODDĚLENÍ ROCKOVÉ HUDBY A ZPĚVU 
 

Vedoucí oddělení: MgA. Ota Balage 
 

                         

  
  

  

 

 

 

 

Ota Balage studoval hudební vojenskou konzervatoř v oboru klarinet, skladba, klavír, poté absolvoval na 
hudební fakultě AMU, obor dirigování.  

Hráč na klarinet v Posádkové hudbě Praha, saxofonista a klávesista punkové skupiny Zikkurat, člen 
rockové skupiny Tango, spoluzakladatel, autor hudby a zpěvák skupiny Nová Růže, zakladatel, autor 
hudby seskupení BSP, producent několika CD, sbormistr v muzikálu Pěna dní, šéfdirigent a šéf orchestru 
Jesus Christ Superstar, Evita, Cats, Producenti, Carmen, Noc na Karlštejně, Polská krev, Čardášová 
princezna, a další. Hudební producent CD Jesus Christ Superstar, Cats, Evita a mnoho dalších.  

Sólové album „Balage‘ autor hudby scénické, filmové a televizní a reklamní hudby, producent koncertů, 
hudební dramaturg televizních pořadů. Moderoval televizní hudební pořad -    Český výběr na TV3. Je 
herec a zpěvák, např. v roli Danglarse, v muzikálu Monte Cristo.  

Na svém kontě má hudební nastudování mnoha muzikálů. Hudební producent CD Jesus Christ Superstar, 
Evita, Cats, Producenti, Carmen, role Rochefort a vévody z Buckinghamu v muzikálu -   Tři mušketýři. Šéf 
dirigent v Hudebním divadle v Karlíně, kde hudebně režíroval a dirigoval muzikály -    Producenti, Carmen, 
Limonádový Joe, Čardášová princezna, Polská Krev, Jesus Christ Superstar.  
Je producent koncertů A.L.Webbera, Balage Symphony Orchestra a Balage Bandu.  

 

  

Seznam pedagogů 

  

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje 

Ota Balage zpěv, intepretace 

Lukáš Písařík zpěv, intepretace 

Blanka Šrůmová zpěv, intepretace 

Helena Kubelková zpěv, intepretace 

Michaela Dolinová herectví, jevištní mluva 

Simona Prasková herectví, jevištní mluva 

Richard Scheufler alternativní styly, rocková kapela 

Jitka Urbánková povinný klavír 

 



 

Představení oddělení  

Rockové oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha navštěvují studenti, kteří ukončili základní školní 
docházku a úspěšně vykonali přijímací zkoušky, druhou skupinou jsou studenti, kteří mají již 
maturitu a prostřednictvím studia na konzervatoři zvyšují svou kvalifikaci.  

Výuka v hlavním oboru probíhá podle platného Školního vzdělávacího programu. Vzhledem k tomu, 
že hodiny probíhají většinou individuálně (s výjimkou semináře a odborných teoretických 
předmětů), je nezbytné přihlédnout k interpretační úrovni každého jednotlivého studenta.  

 

 

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

Studenti rockového zaměření by si měli sáhnout během studia na všechny možné styly tak, aby je zvládli 
použít ve své eventuální životní hudební dráze. Proto jsme zavedli tzv. povinné skladby ke zkouškám, které 
poprvé probíhaly jako koncert se živou kapelou, vyučujícím byl Richard Scheufler, který se věnoval i 
přípravám.  

Přidali jsme i práci v hudebním studiu a chceme, aby student měl praxi s nahráváním, zpěvem se sluchátky a 
hudebními programy.   

Letošní CoolFest v červnu proběhl s velkým ohlasem ve Dvoře Králové. Dostali jsme dvě velké písemné 
pochvaly od pořadatelů a ředitelů škol.   

Odehráli jsme dva koncerty na FAMU, a to velmi úspěšně. Jeden koncert v Hard Rock Café Praha. Dvě 
vystoupení v hudební televizi Óčko -   jednou v Obejvaku a jednou v Shakeru. Pozvali si nás na koncert do 
Brnikova. Tři koncerty v divadle…jedno z nich pro Základní školy. Rovněž i vystoupení našich studentů na 
Staroměstském náměstí v rámci Vánočních trhů se shledalo s velkým ohlasem. 
Jedním z mnoha úspěchů bylo i velmi úspěšné účinkování studenta Jaromíra Bartoše ve finále česko-
slovenské TV soutěže TV Nova „The Voice 2018 – 2019“. 
Škola opět obnovila vybavení a v každé třídě je dnes nové ozvučení, mikrofony, aparáty apod.   

 

 

 

Zhodnocení výsledku maturitních a absolventských zkoušek 

Maturity a absolutoria byly v duchu kreativity a výborných výkonů. V tomto trendu chceme pokračovat, 
zlepšit produkci i čas na zkoušení.  

Ve školním roce 2018/2019 studovali v maturitním ročníku 4 studenti. Ti předvedli svá maturitní 
vystoupení v dubnu a praktickou maturitu v květnu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Foto: Oddělení rockového zpěvu 

 

 



ODDĚLENÍ KLASICKÉHO ZPĚVU 

  

 Vedoucí oddělení: Jiřina Marková – Krystlíková 

 

 
 

 

 

 

 

 

Absolvovala Pražskou konzervatoř u prof. Zdeňka Jankovského a již při studiu hostovala v Národním divadle 
v úloze Barči a Papageny. Pěvecké studium dále rozvíjela na interpretačních kurzech v Sieně a Bayreuthu a 
od roku 2000 pracuje s profesorem Paolo de Napoli a dirigentem Robertem Jindrou. Jako sólistka opery ND 
nastoupila roku 1979. Bohatá je její koncertní činnost i spolupráce s rozhlasem, televizí a nahrávacími studii. 
Ze zahraničních úspěchů připomeňme koncertní vystoupení v Newyorské Carnegie Hall, mozartovský 
festival v Crestu, Remeši a Lourdech.  

Založila pěveckou soutěž Pražský pěvec a pořádá pedagogické kurzy pro pedagogy zpěvu.   V roce 2009 
získala ocenění od Hudební jednoty divadla „Cena za významný počin v oblasti operního divadla Opera 
2009“. V roce 2010 natočila pro Českou televizi s Dětskou operou Praha šestnácti dílný naučný seriál o opeře 
s názvem Opera nás baví podle stejnojmenné knihy, kterou vydala v roce 2008. V září 2010 se zúčastnila 
jako vědecký pěvecký pedagog kongresu World Voice Congress.  

 

Seznam pedagogů 

 

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje 

Jiřina Marková Krystlíková klasický zpěv, metodika hlavního oboru, fonetika 

Martina Bauerová Klasický zpěv, metodika HLO, 1.pol. vedoucí odd. 

Roman Janál klasický zpěv 

Hana Jonášová  klasický zpěv, italský jazyk 

Jitka Svobodová klasický zpěv 

Martina Bauerová klasický zpěv, pedagogika 

Martin Matoušek klasický zpěv 

Andrej Beneš klasický zpěv, italský jazyk 

Tachera Menaždina klasický zpěv 

Jan Ondráček klasický zpěv 

Anna Novotná Pešková zpěv z listu, ansámblový zpěv 



Svitlana Melnikova korepetice, povinný klavír 

Irina Smolyarova korepetice, povinný klavír 

Augustin Kužela povinný klavír 

Ivan Horňák povinný klavír 

Patrik Kako povinný klavír 

Daniela Svatošová povinný klavír 

Oldřich Kříž  herectví 

Michal Zelenka herectví 

Martin Buchta Ansámblový zpěv, zpěv z listu 

Renée Nachtigallová jevištní řeč 

Martina Bezoušková jevištní řeč 

Ivana Benešová pohybová výchova 

 

Představení oddělení 

Oddělení klasického zpěvu je zaměřeno na studium pěvecké literatury s klasickým zaměřením na základě 
historicky fungujících principů "bel canta". Oddělení klasického zpěvu vychovává studenty s klasickým 
zaměřením v takzvaně vážné hudbě, a to nejen pěvecky, ale i obecným vzděláním v tomto oboru. 
Samozřejmě ze základních úkolů v hlavním oboru je naučit studenta základní pěvecké a dechové technice, 
na níž pak může stavět své výkony a bez níž se neobejde při stoupání náročnosti repertoáru. Již od nižších 
ročníků je kladen důraz na přednes skladeb, který je pro klasický zpěv nesmírně důležitý. Rovněž výslovnost, 
hudební interpretace, interpretace v různých jazycích. Snažíme se přivést studenty i k základním estetickým 
požadavkům, které nezbytně k našemu oboru patří.  

V rámci seminářů naší výuky se snažíme rozšiřovat rozhled v oboru klasický zpěv. Vzájemnou spoluprací s 
pohybovou výukou a jevištní mluvou zkompletovat vzdělání studentů na jejich cestě k úspěšnému vstoupeni 
na dráhu pěvců v oboru klasického zpěvu.  

Na našem oddělení se studenty pracují zkušení pedagogové a sólisté nejprestižnějších scén operních domů. 
Pedagogové jsou vybráni tak, aby věděli, jak se studenty pracovat, aby dosáhli na své vysněné cíle a splnili 
si své umělecké představy a cesty. Ohled je brán na různé věkové rozdíly, což ovšem není v tomto náročném 
hudebním oboru překážkou. Ba naopak dochází ke srovnání různých věkových kategorií. (Myšleno zcela 
začínajících patnáctiletých a již zkušenějších starších). Je třeba velmi ocenit, že tato škola umožňuje doplnění 
vzdělání v hl. oboru i těm, kteří již prochází praxí. 

V hodinách hlavního oboru jde o postupný vzdělávací proces, student svoji kvalitu ve studiu doplňuje i 
souběžným vzděláváním v dalších předmětech pro jeho vývoj. 

Systematicky pak pracuje celý kolektiv pedagogů hlavního oboru. 

Za velké plus tohoto oddělení lze považovat otevřenou diskusi se studenty nad jejich dalším vývojem. 

 

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

Pedagogové jsou sólisté opery ND v Praze a Státní opery Praha, dále operních domů v Olomouci, Plzni, 
Ústí nad Labem, Opavě. Pěvci s velkou koncertní zkušeností, často účinkují v zahraničí. 

Práce studentů je nadstandartní. Pedagogové rovněž umožňují studentům shlédnout operní 
představení v ND. Mimo jiné spousta z nich hostuje v představeních pro děti se souborem Dětská opera 
Praha pod hlavičkou Národního divadla v Praze. 



Příloha: Děkovný dopis za koncert Ruské Vánoce pro Oddělení klasického zpěvu  

 

 

 

 

 



 

 

Foto: Oddělení klasického zpěvu 

 

 



ODDĚLENÍ KLASICKÉ KYTARY A LYRY  
 

 Vedoucí oddělení: Zdeněk Dvořák DiS. 

 

Seznam pedagogů 

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje 

Zdeněk Dvořák  Klasická kytara 

Martin Křehnáč  
Klasická kytara, Kom.hra, Metodika HLO, 
obligátní kytara 

Jan Chromeček  
Lyra, Kom.hra, Metodika HLO, Dějiny a 
literatura lyry 

 

Představení oddělení  

Kytarové klasické oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha navštěvují dvě skupiny studentů.  

První jsou žáci, kteří ukončili základní školní docházku a úspěšně vykonali přijímací zkoušky a druhou 
skupinou jsou pedagogové Základních uměleckých škol, kteří si prostřednictvím studia na konzervatoři 
doplňují svou kvalifikaci. 

Výuka v hlavním oboru klasická kytara probíhá podle platného Školního vzdělávacího programu. Vzhledem 
k tomu, že hodiny probíhají většinou individuálně (s výjimkou odborných teoretických předmětů), je 
nezbytné přihlédnout k interpretační úrovni každého jednotlivého studenta. 

Materiální vybavení budovy Mezinárodní konzervatoře je velmi nadstandardní a neustále se zlepšuje. 
Kytarové třídy jsou vybaveny kvalitními nástroji. Nadanější studenti mají možnost vystupovat na školních 
koncertech a jejich nastudovaný 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 
vystoupeních svých pedagogů jako hosté i na koncertech zcela mimo školu. K dispozici je v rámci školy i 
Zlatý sál, kde se konají přijímací a ročníkové zkoušky, maturitní i absolventská vystoupení jak samotného 
oddělení kytarového, tak i společně s jinými instrumentalisty. 

 



 

Obecné představení pedagogického sboru  

Zdeněk Dvořák  

Vystudoval Státní konzervatoř v Praze, obor klasická kytara, u profesorů Štěpána Urbana a Milana 
Zelenky. Je uznávaným sólistou, ale především citlivým pedagogem. Působil na různých školách (ZUŠ v 
Kralupech nad Vltavou, ZUŠ Lounských Praha, AMU Praha, divadelní fakulta, hudební obor), od roku 2008 
vyučuje klasickou kytaru na Mezinárodní konzervatoři v Praze. Od roku 1990 byl členem Ústřední 
umělecké rady ZUŠ ČR a předsedou Kytarové sekce ZUŠ ČR. Četná první místa a ocenění jeho žáků na 
celostátních i zahraničních soutěžích dokazují jeho kvalitní pedagogickou práci.  

Martin Křehnáč  
Narozen 1971 v Praze. Vystudoval na Státní konzervatoři v Pardubicích obor klasická kytara. Byl 8 let 
pedagogem na ZUŠ Lounských v Praze 4 a nyní vyučuje na Mezinárodní konzervatoři Praha.  

Vystupoval na řadě koncertů v České republice i v zahraničí. Studoval v letech 1997-2003 v Německu a 
ve Švýcarsku teologii a waldorfskou pedagogiku. Zde se také věnoval koncertní činnosti. Koncertoval 
sólově ve Stuttgartu, Basileji a v Kostnici. Také pořádal komorní koncerty v různých seskupeních. (flétna, 
kytara, housle, violoncello a klavír) Začal zde také spolupracovat s loutkovým divadlem „Tsuru“. Toto 
divadlo hudebně doprovázel při řadě vystoupení v Praze, Basileji, Tokiu a Nagoyi. V roce 2010 uskutečnil 
samostatný koncert v Japonsku, v letech 2011 a 2012 koncertoval s flétnistou Mariem Mesanym v 
japonské Nagoyi. Jeden z koncertů byl v rámci programu nagoyiské filharmonie. V následujících letech 
absolvoval se studentem, později absolventem MKP Janem Jandou několikrát turné po Japonsku 
(Nagoya, Nara, Yokohama a v Tokio), na programu byly pěvecké koncerty s kytarou a koncerty 
kytarového dua, v roce 2018 uspořádal turné s Adamem Tvrdým, na letošní rok je naplánováno trio 
kytary, flétny a violoncella.  

Jan Chromeček  
V současné době působí dál jako hudebník, hráč na lyru, sbormistr, učitel a terapeut a tyto role 
navzájem spojuje i střídá. Pravidelně vyučuje na Akademii Alternativa v Olomouci, úzce spolupracuji s 
Akademií Tábor v Praze, pořádá muzikoterapeutické kurzy, nabízí individuální hodiny muzikoterapie, 
vyučuje hru na lyru, komponuje a stále více se věnuje koncertní činnosti. S lyrou vystupuje po celé 
Evropě, často společně s dalšími hudebníky - mimo jiné např. Se zpěvačkou Janou Fabiánovou a 
kontrabasistou Václavem Kupkou (2006 - divadlo Semafor, Reduta). 

 

 

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

Oddělení klasické kytary MKP je koncertně aktivní nejen v rámci školy, ale i mimo ni na hudebních scénách 
v České republice i ve světě. Ve školním roce 2018/2019 opět několik veřejných koncertů v České 
republice i v zahraničí. 

 Za významný lze považovat zejména jarní  a podzimní koncert  ve Švýcarské Basileji , koncert v kapli sv. 
Jana na Špejcharu v Praze, kytarový recitál prof. M. Křehnáče v kapli Der Christengemeinschaft v Basileji 
ve Švýcarsku, 2 koncerty pro kytaru a zpěv s Janem Jandou a Hanou Němcovou Praze Řepích, koncert 
kytarového dua v kapli sv. Magdalény,  koncertní turné v Japonsku s Adamem Tvrdým.25.7-3.8. Studenti 
oddělení se účastnili vánočního koncertu v Dívadle Korunní 19.12., 20.2. měl samostatný recitál ve 
Zlatém sále Adam Korczok, 10.3. se pedagogové i studenti účastnili koncertu v Dobříši (hudební kavárna 
Velbloud). 20.3. proběhl absolventský koncert lyry, 5.4. koncert studentů MKP v Muzeu v Kralupech, 
17.4. maturitní koncert klasické kytary (Adam Koláček, Karolína Pavlíková, Monika Doležalová) 

 



 

 

  



ODDĚLENÍ ELEKTRICKÉ KYTARY   

Vedoucí oddělení: Zdeněk Dvořák DiS. 

 

 

Seznam pedagogů   

 

Jméno pedagoga 
Předměty, které pedagog 

vyučuje 

Richard Scheufler 
basová kytara, souborová hra 
(Rock Band), souborová hra – 
EXP., 1. pololetí vedoucí oddělení 

Miloš Knopp elektrická kytara 

Lukáš Čunta 
basová kytara, Souborová hra 
(Pop Band) 

Lukáš Pelikán elektrická kytara, klasická kytara 

Milan Matoušek elektrická kytara, Metodika 

Tuháček Petr elektrická kytara 

David Vaněk elektrická kytara 

Julius Baroš souborová hra (Big Band) 

 

Představení oddělení  

Oddělení elektrické kytary patří ke středně velkým na Mezinárodní konzervatoři Praha. Ve školním roce 
2018/2019 studovalo na oddělení celkem 19 studentů. Hra na elektrickou kytaru má svá specifika. Využití 
kytary je velmi rozsáhlé a vyžaduje cílevědomou práci a trpělivost. Studenty je třeba připravit na jistou 
univerzálnost a flexibilitu. 

Aby uplatnění studentů v praxi bylo co největší, učíme studenty především znát své řemeslo a být k hudbě 
pokorný a to jak z hlediska jednotlivých technik hry, tak hudebních žánrů. Zároveň klademe důraz na rozvoj 
„vnitřního hudebníka“, který je klíčem k rozvoji osobitosti studenta. 

 



Obecné představení pedagogického sboru  

 
Někteří pedagogové učili hlavní obor a též souborovou hru – Bands. Studenti oboru elektrická kytara na 
Mezinárodní konzervatoři Praha se učí v praxi v spolupracovat s mnoha žánrovými uskupeními (popband, 
rockband, jazzband). Tyto kapely jsou provázány na jednotlivá pěvecká oddělení. 

 

 

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

Výuka hlavních oborů probíhala standardně po celý rok. Důraz byl kladen především na maturanty a 
absolventy a také na studenty, kteří byli členy jednotlivých hudebních uskupení. Jelikož koncertní činnost byla 
velmi bohatá, bylo třeba mnoho hodin k nácviku repertoáru dokonce i mimo hodiny školního rozvrhu, často 
v osobním volném čase mimo školu. 

Kromě veřejných koncertů se školní bandy účastnily pololetních a ročníkových zkoušek pěveckých oddělení. 
Na programu byly také vánoční koncerty v Divadle Korunní. Vrcholem byly koncerty na školním festivalu 
CoolFest na závěr školního roku, kde účinkoval Pop Band, Big Band a Rock Band. Koncerty byly velmi vydařené 
s početnou návštěvností. 
Těší nás, že naši studenti, především 6. ročník, je vidět na předních pódiích české rockové a popové scény. 
Michal Brož vystupuje s kapelou Viléma Čoka, Miroslava Šmajdy a jako alterace u Olgy Lounové. Ondřej 
Bezvoda vystupuje po boku Terezy Kerndlové a Luboše Roserkranze (Jiří Schelinger Revival) 
Dále bych rád zmínil Jaroslava Grulicha, který natočil se svojí kapelou Madam Royal autorskou desku, mají 
první tour po ČR a jejich klip se těší velkému úspěchu. Ostatní studenti se též věnují úspěšné mimoškolní 
koncertní činnosti Jan Hájek – Raego, Matěj Kramarovič – Debbie. 
 
7.května 2019 proběhl v klubu MKP úspěšný školní koncert oddělení elektrických kytar, kde žáci předvedli, 
na čem zrovna pracují, a že jejich potenciál uplatnit se v budoucnu na hudební scéně je jistě veliký. 

Rád bych vyzvedl práci všech pedagogů oddělení elektrické kytary, zejména těch, kteří připravili a přivedli své 
studenty k praktické maturitě a absolutoriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oddělení el. Kytary 

 

 

 



ODDĚLENÍ POHYBU A TANCE 

                                                    Vedoucí oddělení: Michal Šaray 

  

 

  Seznam pedagogů   

 

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje 

Michal Šaray Pohybová výchova, moderní tanec 

Esther Lubadika 
Pohybová výchova, moderní tanec, jazzový 
tanec 

Ivana Benešová 
Pohybová výchova, lidové tance, klasický 
tanec 

Don Mulefu latinskoamerické tance, moderní tanec 

Zdeněk Pilecký step 

Pavla Harangová pohybová výchova, moderní tanec 

Jana Sochůrková pohybová výchova, moderní tanec 

Radek Suchý šerm 

 

 

Představení oddělení   

 

Oddělení tance a pohybu spolupracovalo napříč všemi odděleními konzervatoře. V roce 2018/2019 jsme si dali 
za cíl ukázat tanec ve všech možných podobách a tanečních stylech, 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 posilování a zpevnění celého těla, radili se správnou životosprávou. Letos poprvé jsme začali 
na hodinách tělesné výchovy se studenty praktikovat jógu.   

 

 

 

 



V tomto roce jsme také na hodinách pohybu a tance 

Tvořili vizuál pro zpěváky a zpěvačky, jejich prezentaci na pódiu, chůzi na podpatcích a celkové držení těla. Snažili 
jsme navázat komunikaci s publikem a tanečníky s kapelou. 

Zaměřili jsme se na výraz těla a tváře, správné použití gest a emocí. Poradili jsme studentům ohledně oblečení, 
vlasového stylingu a celkové image zpěváka, zpěvačky. Chtěli jsme najít pro každého jeho osobnost ve vzájemné 
spolupráci.   

 

 

Oddělení pohybu a tance v letošních představeních 

Pěvecká taneční show Esther Lubadika a hosté  

Tele tele tele -   Oddělení mediálních studií 

Vánoční etudy -   Oddělení klasické hudby 

Barevné tóny -   Oddělení world music 

Maturitní představení Kabaret -   Oddělení muzikálového herectví 

 

 

 

 

 

Oddělení pohybu a tance je skutečně nedílnou součástí vystoupení všech oddělení konzervatoře.  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto: Oddělení pohybu a tance 

 



ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ  
 

Vedoucí oddělení: MgA. Lenka Kozderková 

 

Seznam pedagogů 

 

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje 

Lenka Kozderková klasický saxofon 

Tereza Novotná flétna 

Kateřina Soukalová Váchová klarinet 

Jakub Uhlík korepetice 

Jana Nácovská korepetice 

Václav Kalenda trubka 

Petra Hoďánková flétna 

 

 

Představení oddělení   

 

Oddělení dechových nástrojů je studium 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. 

 

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

V pestré dramaturgii podzimních, vánočních a jarních koncertů vystoupili studenti nejen dechového 
oddělení, ale také ostatních klasických oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha. Koncerty se setkaly 
s velkým ohlasem posluchačů. 

Studenti i v tomto školním roce účinkovali nejen na školních koncertech, ale také na svých sólových a 
orchestrálních vystoupeních se symfonickými tělesy, jazzovými soubory a v muzikálu. 

Vystoupení významně přispěla k reprezentaci školy. 



Studenti čtvrtého a šestého ročníku výborně reprezentovali školu také na svých maturitních a absolventských 
koncertech v Divadle Korunní. 

V dubnu 2019 proběhl ve Zlatém sále školy jako v jediném místě v ČR exkluzivní praktický workshop flétnistky 
a pedagožky z Univerzity v Évoře – Portugalsko, Moniky Štreitové, dcery známého fotografa Jiřího Štreita. 
Zúčastnilo se 19 studentů z konzervatoří v celé republice. 

Studenti Oddělení dechových nástrojů se dobře připravili na koncert a workshop festivalu CoolFest na začátku 
června. Aktivně se zapojili do spolupráce v rámci komorní hry. Vystoupili celkem na čtyřech koncertech nejen 
sólově, ale také v komorním uskupení v rámci oddělení a ve spolupráci s pěveckým oddělením.  

Ohlas byl značný a pro velký zájem těchto i dalších studentů se seminář bude opakovat v příštím roce. 

Závěrem je nutno podotknout, že ačkoli v hlavním oboru vykazují studenti píli, je třeba, aby se někteří z nich 
více zaměřili na teoretické předměty, zejména Český a Anglický jazyk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto: Oddělení dechových nástrojů 
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ODDĚLENÍ SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ  
 

Vedoucí oddělení: Mgr. Petr Maceček Ph.D. 

 

 

 

Seznam pedagogů 

 

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje 

Petr Maceček 
housle, orchestrální party, metodika 
hlavního oboru, dějiny hlavního oboru 

Radomír Širc violoncello 

Jarmila Hadrabová housle, metodika HLO, 1.pol. vedoucí odd. 

Viktor Mazáček housle 

Ivan Herák housle 

 

 

 

Představení oddělení   

 

Smyčcové oddělení patří k nejmenším oddělením Mezinárodní konzervatoře Praha. 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 až 8 let intenzivního studia (obvykle na ZUŚ).   

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 než tzv. velkým jménům, totéž platí o institucích. Na našem oddělení studovalo 
ve školním roce 2018 / 2019 osm studentů, šest houslistů a dva violoncellisté.  

 



Zhodnocení průběhu školního roku 2018/2019 

Studenti se opět zapojili do celé řady školních aktivit. Z hromadných aktivit tou nejvíce viditelnou byl v prvním 
pololetí školní komorní orchestr, který vedl Ivan Herák. Téměř všichni naši studenti (zejména však Johana 
Keltová, Andrey Dolgikh a Martin Hejduk) se stali členy zpravidla několika školních komorních souborů, v jejichž 
rámci vystupovali na mimořádných školních koncertech a propagačních akcích.  

Jejich vrcholy byly v prvním pololetí mimořádný koncert oddělení klasické hudby v Divadle Korunní, jehož se 
zúčastnili studenti Martin Hejduk, Petr Balogh, Johana Keltová a Andrey Dolgikh. Student Martin Hejduk byl za 
provedení velmi obtížné první věty houslového koncertu Henryka Wieniawského hodnocen mimořádně 
kladně. Stejně tak ale byla vyzvednuta muzikalita a technická připravenost ostatních našich studentů.  

Ve druhém pololetí se stalo mimořádnou událostí zejména vystoupení mongolského studenta - houslisty 
Khashe Erdena Bayarsaykhana ve Velké dvoraně Muzea České hudby. Před téměř vyprodaným sálem, v němž 
zasedli i některé přední osobnosti pražského diplomatického sboru, přednesl tento houslista mimo jiné rovněž 
i 1. větu Čajkovského houslového koncertu D dur. Jen pro srovnání, tento tzv. „velký koncert“ bývá často 
vrcholem závěrečných absolventských vystoupení špičkových studentů hudebních vysokých škol. Na závěr roku 
smyčcové oddělení uspořádalo koncert, na kterém vystoupili všichni studenti našeho oddělení. Tento koncert 
se konal ve Zlatém Sále MKP a stal se jakousi rekapitulací naši roční práce. Jeho program předkládám v příloze 
tohoto textu.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto: Oddělení smyčcových nástrojů 

 

 

 



ODDĚLENÍ JAZZOVÉ HUDBY  
 

Vedoucí oddělení: Josef Fečo DiS. 
 

 

 

 Seznam pedagogů 

 

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje 

Josef Fečo kontrabas, basová kytara 

Stanislav Mácha klavír 

Jakub Tӧkӧly  klavír 

Julius Baroš trubka 

Ondřej Štveráček saxofon 

Robert Mitrega saxofon 

Jan Fečo saxofon 

Marek Urbánek bicí nástroje 

Michal Wrobleski saxofon 

 

Představení oddělení 

Naše oddělení je sestaveno z prvotřídních jazzmanů z České Republiky. Klavírní třídu u nás učili Stanislav 
Mácha, Jakub Tӧkӧly. v dechová sekci Ondřej Štveráček, Robert Mitrega, Julius Baroš, Jan Fečo, Michal 
Wrobleski, bicí Marek Urbánek, kontrabas a basovou kytaru Josef Fečo. 

Naše oddělení připravuje po celý školní rok pro naše studenty koncertní aktivitu. Zúčastňujeme se přehlídek 
jazzových Big Bandů, účinkujeme na jazzové scéně (JazzDock, Reduta, U malého Glena) a také vystupujeme na 
jazzových festivalech. 

Big Band pod vedením pana Juliuse Baroše je již zaregistrován jako velmi kvalitní seskupení mladých studentů 
a začínajících jazzmanů. Hostují s námi i studenti z jiných škol, protože je zajímá, jak Julius Baroš Big Band vede 
a chtějí s námi účinkovat, což je pro nás pocta. 

Big Band pod vedením pana Juliuse Baroše je již zaregistrován jako velmi kvalitní seskupení mladých studentů 
a začínajících jazzmanů. Hostují s námi i studenti z jiných škol, protože je zajímá, jak Julius Baroš Big Band vede 
a chtějí s námi účinkovat, což je pro nás pocta. 



Dechové oddělení: Máme velmi silný tým v sekci dechových nástrojů. Prvotřídní saxofonisté jako jsou Štveráček 
či Fečo, není asi potřeba na jazzové scéně nějak představovat, tak stejně Juliuse Baroše. Jazzové oddělení se 
pomalu rozrůstá, a tak během 3 let máme již společně se zpěváky cca 45 studentů, což si myslím, že je velký 
úspěch v této žánrové kategorii. 
 
V letošním školním roce jsme sklidili několik úspěchů, a to jak na klubové pražské jazzové scéně, tak i na 

festivalech.  
 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 ODDĚLENÍ BICÍCH NÁSTROJŮ 

Vedoucí oddělení: Lukáš Pavlík DiS. 

 

Seznam pedagogů 
 

Jméno pedagoga 
Předměty, které pedagog 

vyučuje 

Michal Bečka 
Bicí, perkuse, 1. pol. vedoucí 
odd. 

Lukáš Pavlík Bicí, perkuse 

Matěj Diviš bicí 

Marek Urbánek bicí 

 

 

Představení oddělení 

 Naše oddělení díky podpoře vedení školy je vybaveno třemi třídami. Máme k dispozici další nové soupravy s 
činely atd. Ve všech třídách proběhla rekonstrukce. Odhlučněné třídy speciální izolací dávají žákům komfort na 
cvičení a výuku. Proběhla také úprava na třídě 048. Ta je úplně izolovaná a mohou tam zkoušet školní kapely. 
Naše oddělení dostalo novou třídu na melodické nástroje. Díky nové moderní knihovně máme i další učebnice 
potřebné k výuce bicích nástrojů. 

Škola poskytla 11 pochodových bubnů, aby se studenti mohli ukázat i na ulicích, což je velmi 
populární "street druming". Naše oddělení utvořilo bubenické pochodové seskupení. Tento moderní pochod 
byl zaměřen na improvizaci a latin groove proto, aby se žáci mohli prezentovat každý sám za sebe a mít svoje 
vlastní sólo. Vybavení školy jsme využili na novém koncertě bubenického oddělení MKP, kde se mohli žáci 
prezentovat. Koncert byl složen z převážně filmové hudby, hiphopu, samotných bubenických čísel a z populární 
hudby. Nově jsme také zařadili sólovou skladbu (grilované kuře) pro 7 bubeníků. Tato skladba je na souhru 
velmi těžká a nutila studenty naslouchat jeden druhému a hrát dohromady naprosto přesně. Žákům byl zajištěn 
profesionální zvuk a světla v Divadle Korunní. Tento koncert proběhl znova školního roku 2019.  
Shrnutím bych jako vedoucí oddělení rok 2018/2019 ohodnotil jako velmi náročný, ale progresivní a úspěšný. 
Někteří žáci nezvládají tlak ze strany oddělení jít směrem vpřed. Naopak většina studentů se velmi zlepšila. 
Skupinové hodiny a koncerty proběhly velmi dobře. Atmosféra mezi studenty byla příjemná. Táhnou za jeden 
provaz. Jeden student nastoupil do kapely Ready Kirken. Další studenti získávají nová angažmá, nebo nachází 
správný směr jakým se dát.  

 



Zhodnocení průběhu školního roku 2018/2019 
 

Vytvořit seskupení žáků, kde vznikne rivalita, kdo je lepší a zároveň ucelit celé oddělení jako jednu rodinu. 

Připravení studentů maturitních ročníků na maturitní koncerty bylo hlavním cílem oddělení a dále příprava  

studentů na příjímací zkoušky na vysoké školy.   

V průběhu roku jsme nechali vyměnit všechny blány na soupravách a zkontrolovali stav všech učeben. 

Vytvořili jsme bubenický nový koncert pro MKP.  Díky novému vybavení a ozvučení v divadle mohlo bubenické 
vystoupení dostat další rozměry. Také jsme dostali koncertní oblečení. Udělali jsme show přímo v centru Prahy, 
a to v prostorách zejména Staroměstského a Václavského náměstí. 

Ve výuce se specializuje bicí oddělení na multižánrovost.  Michal Bečka aplikoval výuku modern drummer ze 
zkušeností získaných v USA. Dušan Černák aplikuje na své studenty také zkušenosti ze světových učebnic a jeho 
zaměření je jazzovo funkové.  

      Aplikují se školy ze zahraničí.  
      Dáváme důraz na moderní trendy, nové techniky a rytmy.  
      Využíváme počítačů ve třídách pro výuku s nahrávkou, a to ze všech úspěšných škol např. Dave Weckl 
PlayAlongs.  
      Učíme nové studenty, jak se propagovat na internetu, proč se propagovat a jak získat vlastní styl. Vlastní 
styl a originalita je v dnešní době jednou z nesložitějších disciplín.   

 
 
 

 

 
 

 

  

  

    

    

    

  
  

  

 

 



 

 

Foto: Oddělení bicích nástrojů 

 

 



ODDĚLENÍ KLAVÍRU 

Vedoucí oddělení: Mgr. Jaromír Klepáč 

 

 

Seznam pedagogů 

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje 

Augustin Kužela klavír, klavírní doprovod, komorní hra, hra z listu 

Jakub Uhlík klavír, metodika hlavního oboru 

Jitka Lipscombe klavír, klavírní doprovod, komorní hra, hra z listu 

Norbert Heller klavír 

Jaromír Klepáč klavír, klavírní doprovod, komorní hra, hra z listu 

František Jirka dějiny a literatura klavíru, interpretační seminář 

  

 

 

Představení oddělení  

Klavírní oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha navštěvují dvě skupiny studentů. První jsou žáci, kteří 
ukončili základní školní docházku a úspěšně vykonali přijímací zkoušky a druhou skupinou jsou pedagogové 
základních uměleckých škol, kteří si prostřednictvím studia na konzervatoři zvyšují svou kvalifikaci. Příznačné 
pro poslední tři školní roky je skutečnost, že se na naše klavírní oddělení MKP hlásí stále větší počet absolventů 
základních škol. 

Výuka v hlavním oboru klavír probíhá podle platného Školního vzdělávacího programu. Hodiny hlavního oboru 
probíhají většinou individuálně (s výjimkou semináře a odborných teoretických předmětů), a 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, konání přijímacích, ročníkových i maturitních a absolventských zkoušek. 
Klavírní třídy jsou vybaveny kvalitními nástroji, které jsou pravidelně udržovány a laděny.  



Nadanější studenti mají možnost vystupovat na školních koncertech a 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: Augustin Kužela, Jakub 
Uhlík, Jitka Lipscombe, Norbert Heller a Jaromír Klepáč, profesoři hlavního oboru, klavírního doprovodu, hry z 
listu a komorní hry. Pan profesor František Jirka vyučuje předměty Dějiny a literatura nástroje a Interpretační 
seminář.  

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. 

 

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

Během školního roku 2018/2019 se, již tradičně, uskutečnila dvě reprezentativní vystoupení studentů MKP v 
Národní technické knihovně v Praze, a to 24.11.2018 a 13.4.2019, kde vystoupili studenti klavírního oddělení 
současně se studenty a pedagogy dalších klasických oddělení jako hosty. Vystoupení se zdařila a měla velký 
úspěch u obecenstva, o čemž svědčí, mimo jiné, i konkrétní pozvání k další spolupráci v příštím školním roce. 
Tento úspěch 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. Studenti předvedli jak skladby pro sólový klavír, tak díla komorní, společně s 
kolegy z jiných oddělení. V následujících letech chystáme i dramaturgické zpestření o jazz, případně populární 
zpěv. 
Uskutečnili jsme čtyři dopolední klavírní matiné a jeden reprezentativní koncert ve Zlatém sále 
(4.4.,7.5.,25.5.,5.6., 23.4.) a všichni studenti oddělení měli možnost na nich předvést skladby, které 
nastudovali. Aktivní byli studenti klavírního oddělení také na festivalu CoolFest ve Dvoře Králové nad Labem. 
Jako sólistky vystoupily v Mozartově salónku Alena Skácelová (prof. Uhlík, 2. ročník) a Markéta Zahradníková 
(prof. Klepáč, 3. ročník). Na základě úspěšně složených přijímacích zkoušek byli na naši konzervatoř přijati tři 
studenti. 

 

Zhodnocení výsledku maturitních a absolventských zkoušek 

Ve školním roce 2018/2019 studovali ve 4. (maturitním) ročníku 3 studenti. Praktickou maturitní zkoušku složili 
s vyznamenáním dva z nich, zbývající se chystá ze zdravotních důvodů maturovat na podzim. 

 Jeden student úspěšně složil teoretickou část absolutoria a bude se pokoušet o ukončení studia praktickou 
absolventskou zkouškou. 

          

 



 

 

Foto: Oddělení klavíru 



 

ODDĚLENÍ VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ TEORIE 

         Vedoucí oddělení všeobecné a odborné teorie: Mgr. Helena Stiborová 

 

 

 

Seznam pedagogů všeobecné teorie 

 

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje 

Helena Stiborová Český jazyk 

Jitka Gemrotová dějepis 

Magda Hrnčířová anglický jazyk 

Jan Raichl anglický jazyk 

Milena Chramostová německý jazyk 

Anna Szymik Kolářová český jazyk 

Lamya Khechini Italský jazyk 

Zina Kluchová německý jazyk  

Zuzana Treslerová dějepis 

Monika Havrdová Informační a komunikační technologie 

Barbora Rezková anglický jazyk 

Světlana Thierlová dějepis, občanská nauka 

Jana Tomešová občanská nauka 

Andrej Beneš Italský jazyk 

Daniela Zálešáková tělesná výchova 

 

 

 

 

 



Seznam pedagogů odborná teorie 

 

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje 

Tomáš Krejča 

Hudební formy a analýza skladeb, nauka o 
nástrojích, všeobecná hudební nauka, 
historicko-teoretický seminář, hudební a 
mediální management, v 1.pol. vedoucí 
odd. 

Jan Svejkovský Harmonie, intonace, rytmus a sluchová 
analýza, dějiny hudby, historicko-teoretický 
seminář, sborový zpěv 

Markéta Mazourová Základy aranžování, žánrová harmonie, 
všeobecná hudební nauka, dějiny rocku, 
popu a jazzu 

Hana Krejčová Intonace, rytmus, všeobecná hudební 
nauka, dějiny hudby 

Anna Hejmová Dějiny divadla, teorie divadla a rozbor 
dramatu 

Marta Olšrová Dějiny divadla, teorie divadla a rozbor 
dramatu 

Lubica Mesarošová psychologie 

David Bidlo Všeobecná hudební nauka, dějiny rocku, 
popu a jazzu, hudební formy a analýza 
skladeb, soudobá hudba, dějiny hudby, 
harmonie 

Pavel Petráněk Dějiny hudby, seminář absolventské práce 

Jan Janda základy elektroakustiky 

Martina Mamula Bauerová metodika 

Jiřina Marková Krystlíková metodika 

Jana Militká Pedagogika, psychologie 

 

 

Představení oddělení 

V uplynulém školním roce 2018/2019 oddělení Všeobecné teorie zajišťovalo standardním způsobem 
výuku dle daných ŠVP. Na výuce se podílelo 12 pedagogů. 

Oddělení Odborné teorie také zajišťovalo obvyklou výuku, danou ŠVP, ale i méně běžné činnosti. 
Výuka probíhala standardně napříč všemi ročníky i obory vyučovanými na Mezinárodní konzervatoři 
Praha.  

Krom výuky, kterou zajišťovalo 11 pedagogů spadajících přímo pod oddělení odborné teorie a 4 
pedagogové z jiných oddělení, se oddělení odborné teorie podílelo na zajištění přípravných kurzů pro 
zájemce o studium na MKP. Tyto kurzy se uskutečnily ve třech dopoledních blocích v průběhu měsíců 
listopad - leden (2018 - 2019) a těšily se velkému zájmu uchazečů o studium. Mnoho z účastníků kurzů, 
uspělo při přijímacích zkouškách z teoretické části v prvním kole a dosahovalo vyššího bodového zisku 
než ostatní uchazeči o studium.   

 



V průběhu října 2018 se studenti zúčastnili hromadných návštěv výstavy 100 let: Romové 

v Československu. 

 

Zhodnocení průběhu školního roku 2018/2019 

Velkou událostí školního roku se pro obě oddělení, a nejen pro ně, stalo otevření knihovny se studovnou. Ta 
obsahuje nejen hudební archív a archív nahrávek, ale i knižní oddělení, kde mohou studenti najít zajímavé a 
hodnotné tituly pro svůj další rozvoj a vzdělání. 

V únoru 2018 došlo k odchodu vedoucích oddělení všeobecné i odborné teorie a několika pedagogů. Chod 
výuky obou oddělení nebyl výrazně narušen, neboť všichni dotyční pedagogové ukončili spolupráci na začátku 
jarních prázdnin, takže byl prostor pro hledání a následné přijetí nových pedagogů a ustavení nové vedoucí 
obou oddělení. Tou se stala paní Mgr. Helena Stiborová. 

Oddělení odborné teorie se organizačně i odborně podílelo na přijímacích zkouškách, které se uskutečnily 23. 
ledna, 8. dubna a 27. května. 

Další významnou činností obou oddělení bylo spoluzajištění (organizační i odborné) maturit a absolutorií. Z 
maturantů a absolventů, kteří ve školním roce 2018/2019 konali zkoušku poprvé, bohužel ne všichni neuspěli.  

Méně běžnou činností bylo vystoupení pěveckého sboru druhých ročníků, které se uskutečnilo 14. května 2019 
na společném koncertě s oddělením klasického zpěvu. Tento počin velmi kladně hodnotilo nejen publikum, ale 
i samotní studenti, z nichž někteří předtím neměli žádnou zkušenost s tímto druhem umění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ODDĚLENÍ MÚZICKÝCH A MEDIÁLNÍCH STUDIÍ 

Vedoucí oddělení: Mgr. Martin Severa 

 

 
 
Seznam pedagogů 
 

Jméno pedagoga Předměty, které pedagog vyučuje 

Martin Severa moderování 

Jan Lengyel 
výroba videopořadů, dějiny Tv a filmové 
tvorby 

Lenka Pixová produkce, základy reklamní tvorby 

Radan Šprongl výroba videopořadů 

Šárka Kuželová tvůrčí psaní 

Jindřiška Mendozová tvůrčí psaní 

Marek Dobeš tvůrčí psaní, scenáristika 

Natálie Forsterová moderování 

Petr Zajíček moderování 

Tomáš Jančařík tvůrčí psaní 

Milan Herman umělecký management 

Monika Brabcová scenáristika, základy TV a filmové tvorby 

David Rožánek základy žurnalistiky 

Simona Prasková základy herectví 

Jiří Bartoň dějiny TV a filmové tvorby 
  

 
 
 
Představení oddělení 

 
Všeobecná teorie s důrazem na všeobecný kulturně-společenský rozhled - přehled a analýza základních 
zpravodajských internetových serverů, zpravodajských televizních pořadů, tištěných médií a moderátorů 
v rozhlasovém a TV vysílání. Součástí všeobecné teorie je i předmět Dějiny TV a filmové tvorby a Žurnalistika.   



Praktická výuka se týká předmětů Výroba videopořadu, Základy TV a filmové tvorby. Výsledek – reportáže, 
krátké dokumenty, viz webové stránky. Během CoolFestu a interpretačních kurzů byli zapojeni všichni studenti 
do práce na dokumentu, který bude během prázdnin zpracováván (postprodukce). Výsledkem bude dokument 
o stopáži 25 minut. 

Práce s textem – mediální oddělení vydalo dvě čísla časopisu LuckyStar, na kterém participovali všichni 
studenti oboru. Tato činnost souvisí s předměty Tvůrčí psaní a scenáristika 

Volnočasové aktivity navazující na výuku Mediální oddělení uspořádalo v prosinci charitativní večer v Divadle 
Korunní v rámci projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. To vše ve spolupráci s pečovatelskou službou 
Prahy 3. Jedním z výsledků tohoto večera bylo předání vánočního dárku na přání - postele od firmy Ikea. 
Mediální oddělení také nastudovalo multimediální hru se zpěvy autora Jana Pixy Hvězda na 4. Práce na tomto 
projektu úzce souvisí s předměty Produkce, Reklama a Umělecký management.  

 
 
 
 
 

Praxe s využitím techniky 

Studenti pracovali během školního roku v rámci stanoveného rozvrhu, poté i individuálně na 
formátech, které byly připravovány v teoretických a praktických hodinách.   

Formáty: 

-       Reportáže ze školních představení v sálech budovy školy 
-       Reportáže z představení pro veřejnost v Divadle Korunní 

-       Reportáže z akcí v informačním centru Prahy 3 

-       Reportáže z CoolFestu pořádaného MKP ve Dvoře Králové 
-       Dokumenty o dění ve škole, o přijímacích pohovorech, o dnu otevřených dveří. 
-       Rozhovory ve studiu a v učebnách     

-       Tvorba znělky a jingle s využitím klíčování na green screen 

-       Anketa v plenéru na aktuální témata 

-       Asistence při natáčení reportáží TV Praha 

-       Internetové videoklipy (YouTube), Instagram, sociální sítě 

 
 
 
 
Obecné představení pedagogického sboru 
 

Praktická výuka  

1.      Interakce s předmětem Tvorba videopořadu, kamera a střih Jan Lengyel se všemi používanými programy 
střihu (Premiéra, Edius, Final Cut), Jan Lengyel je mimo svou kameramanskou profesi nadprůměrně zdatný 
v ovládání internetových programů. 

2.      Ve venkovním prostředí a divadle, kamera Jan Lengyel. Je kameramanem Pegas filmu, pracuje pro Českou 
televizi, TV Prima a TV Nova, natáčí filmy. Je lektorem na několika středních a vyšších odborných školách.  

3.      V dabingovém studiu ČT s režisérem převzatých dokumentárních filmů zahraniční produkce Tomášem 
Jančaříkem.    
  



Z důvodu zkvalitnění výuky byly provedeny personální změny: 
 

1. Za Radana Šprongla převzal v pololetí výuku předmětu Videotvorba Jan Lengyel 
2. Za Marka Dobeše převzala v pololetí výuku předmětu Tvůrčí psaní Šárka Kuželová a od dubna vystřídala 

Šárku Kuželovou Jindřiška Mendozová. Tyto změny byly nezbytné – předchozí vyučující nesplňovali 
požadavky kladené na středoškolského učitele.   

3. Stávající pedagogové oboru média jsou vysoce kvalifikovaní odborníci působící na postech 
korespondujících s předměty, které vyučují. M. Severa, P. Zajíček, N. Forsterová působí jako moderátoři 
a redaktoři v TV Sezam a TV Praha, T. Jančařík je režisér dabingu převzatých pořadů v ČT, L. Pixová 
produkční muzikálů v pražských divadlech, M. Herman je manažer hudebních vystoupení, J. Lengyel 
kameraman Pegas filmu, J. Mendozová a M. Brabcová jsou scénáristky TV a filmových projektů, S. 
Prasková herečka a dabérka, D. Rožánek je poradce ministra dopravy.     

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

Na závěr školního roku proběhla obhajoba ročníkových prací všech studentů mediálního oddělení (3.6.2019 
knihovna). Komise (+konzultanti) byla složena ze všech pedagogů oddělení.  

Práce studentů se týkaly zpracování videa (reportáže, dokumenty, medailonky), psaného textu (scénáře, 
povídky) a recenzí (filmy, divadla). Smyslem těchto ročníkových prací bylo připravit se na praktické maturitní 
zkoušky.  

Potenciál uplatnění studentů v praxi je velký, zejména v nových médiích 

.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      

      



 

Foto: Oddělení Mediálních studií 

 

 

 



III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání  

   

1. Počty tříd a počty žáků v denním vzdělávání   

   

Počet tříd    počet žáků   

19  319 

   
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku    

   

- přerušili vzdělávání: 8   

- nastoupili po přerušení vzdělávání: 9   

- sami ukončili vzdělávání: 29  

- vyloučeni ze školy: 3   

- nepostoupili do vyššího ročníku: 8 z toho nebylo povoleno opakování: 0   

- přestoupili z jiné školy: 3   

- přestoupili na jinou školu: 4   

   

   

2. Průměrný počet žáků na třídu a učitele v denním vzdělávání   

   
   

průměrný počet   

žáků na třídu   

průměrný počet   

žáků na učitele  

16,16 1,68 

   

   

3. Žáci s trvalým bydlištěm v jiném kraji    

   

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

počet žáků  
celkem  

10  3 9 6 8 5  5 5 8 12  61  20  5  157  

z toho nově přijatí  3 0  1  1 3  4 3  2 0 0  20 7  0  44  

 

 

 

 

 

 



4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) v denním vzdělávání   

   

 

prospělo s vyznamenáním  110 

Neprospělo  24 

 
opakovalo ročník  9 

počet žáků s uzavřenou klasifikací do 30.6.  289  

t.j % z celkového počtu žáků  94,13 %  

průměrný počet zameškaných hodin na žáka  83,03  

z toho neomluvených  11,17  

   
   
   
5. Výsledky maturitních zkoušek a absolutorií   

   
    

maturitní zkoušky   

 

   

 

 

počet žáků, kteří konali zkoušku   
 41  

z toho konali  zkoušku opakovaně   
7   

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

20   

počet žáků, kteří byli hodnoceni:   

  

prospěl s vyznamenáním   
 8  

prospěl   
 23   

neprospěl   
 10   

 

 

   

  

  



absolutoria  

 

 

 

počet studentů, kteří konali zkoušku  13  

z toho konali zkoušku opakovaně  1 

počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu  2  

počet studentů, kteří byli hodnoceni:  

prospěl s vyznamenáním  4 

prospěl  10 

neprospěl  3 

Ze zdravotních důvodů nedokončili absolutorium  0 

 

 

 

 

  

6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2018/2019   

   

   

 
 

 

 
C

el
ke

m
 

 

počet přihlášek celkem   44 65 46 155 

počet kol přijímacího řízení celkem  5 5 3  

počet přijatých celkem  28 33 27 88 

z toho v 1. kole  12 16 18 46 

z toho ve 2. kole  8 12 6 26 

z toho v dalších kolech  6 5 2 19 

z toho na odvolání  2 0 1 3 

počet nepřijatých celkem  16 32 19 67 

počet volných míst po přijímacím řízení   
0 0 0 

0 



 

      

7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin   

   

Zkušenosti s integrací a s dalším začleňováním žáků-cizinců jsou díky otevřenosti a individuálnímu přístupu ke 

studentům velmi pozitivní. Škola poskytuje možnost studia pro studenty všech národností. Škola rovněž klade velký 

důraz na individuální rozvoj studenta, zvláště s přihlédnutím na dosud opomíjený specifický talent romské menšiny. 

Výuka se odehrává v přátelské atmosféře obohacené o zkušenosti různorodého vnímání světa a hledání vlastního místa 

v evropské kultuře. Využíváním zkušeností z programů speciální pedagogiky se škola snaží o vyváženost při tvorbě 

konkrétních školských učebních plánů, které umožňují tvůrčí přístup při zachování minim daných RVP.   

   

Stát   Počet žáků celkem  

Ruská federace 10 

Slovenská republika    7 

Vietnamská socialistická republika    1   

Ukrajina    8   

Mongolsko 1 

Kazachstán 1 

Maďarsko 1 

   
  

   

8. Ověřování výsledků vzdělávání  

   

V rámci interního testování v předmětu „Český jazyk a literatura“ a v předmětu „Anglický jazyk“ 

byly průběžně prováděny a vyhodnocovány didaktické testy z minulých let. Dále studenti 

vypracovávali slohové práce na témata zadaná u předchozích maturit. 

  

Před ukončením 1. pololetí a následně před ukončením školního roku proběhla na naší škole 

tzv. „malá maturita“, při které byla navozena atmosféra písemných maturit, včetně zadávání, 

rozmístění žáků do tříd a časové dotace. 

 

Tyto didaktické testy a slohové práce byly vyučujícími příslušných předmětů vyhodnoceny a 

k výsledkům bylo přihlédnuto při pololetním a závěrečném hodnocení. 

 

 

 

   



   

9. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků   

   

Studentům ze sociálně slabšího prostředí věnuje škola mimořádnou pozornost. Umožňuje jim 
uskutečňovat jejich představy o studiu a dosažení jejich cílů ve vzdělání. Přístup k těmto studentům je 
individuální a zohledňuje jejich sociální znevýhodnění. Škola volí individuální tempo a specifické formy 
zkoušení. Aktivně spolupracuje i s rodiči těchto studentů. Někdy však nemusí vždy snaha navázání 
spolupráce s rodiči vést spolehlivě k úspěchu, proto byla zlepšena spolupráce s pedagogicko-
psychologickou poradnou a se školním výchovným poradcem.  

 

    

   

10. Vzdělávání nadaných studentů   

   

Mezinárodní konzervatoř je výběrová škola uměleckého zaměření. Poskytuje mimořádně talentovaným žákům 
v uměleckých oborech souběžně odborné a všeobecné vzdělání, které zajišťuje maturantům a absolventům 
kvalifikované uplatnění profesionálních umělců i způsobilost pro výkon pedagogické činnosti odpovídající 
charakteru vystudovaného oboru.  

Mimořádně nadaní – talentovaní studenti se projevují jako výrazné osobnosti. Zatímco v činnostech, 
pro které mají mimořádné nadání nebo o které mají vysoký zájem, vykazují vynikající výsledky, v jiných 
činnostech nebo vzdělávacích oblastech někdy prokazují průměrné nebo slabé výsledky. Žáci jsou 
někdy přecitlivělí na kritiku a hodnocení druhých, problémy mohou nastat i v komunikaci s učiteli. Škola 
přistupuje individuálně k potřebám těchto studentů a vhodným a citlivým přístupem se snaží motivovat 
i k dobrým výsledkům v ostatních předmětech, které jsou součástí výuky a současně rozvíjejí jejich 
všeobecný přehled.  

 

   

11. Školní vzdělávací programy   

   

Škola vyučuje dle tří vzdělávacích programů. Každý obor vzdělávání (hudba, zpěv, hudebně dramatické umění) 
má svůj vlastní ŠVP. ŠVP vychází z aktuálních podmínek naší školy a je zaměřen na specifické potřeby a 
individuální možnosti studentů. K jeho přípravě jsme přistupovali velice zodpovědně a snažili jsme se o vytvoření 
flexibilního plánu, který by mohl reagovat na aktuální změny a potřeby studentů a pedagogům zároveň umožnil 
uplatnění vlastní kreativity.  

Pravidelně hodnotíme praktický dopad ŠVP na studenty a pravidelně ho aktualizujeme, tím se neustále zlepšuje 
přímý dopad na studenty. Výsledky naší pedagogické činnosti hodnotíme ryze pozitivně.    

 

 

 

 

 

 

 

   



12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora   

   

      

Na škole se vyučují tři cizí jazyky (anglický, německý a italský).  

Všichni studenti mají v 1. - 4. ročníku povinný anglický jazyk (3 hodiny týdně), ve 4. ročníku byla výuka 
anglického jazyka rozšířena o 4. vyučovací hodinu, při které by si měli žáci zdokonalit konverzaci v anglickém 
jazyce. Dále mají žáci na výběr ze dvou povinně volitelných cizích jazyků a to italského a německého (2 hodiny 
týdně).   
Studenti oboru zpěv, se zaměřením na klasický zpěv, mají jako druhý cizí jazyk povinný italský jazyk (3 hodiny 
týdně). V pátém a šestém ročníku mají studenti anglický jazyk dvě hodiny týdně. Škola umožňuje absolutorium 
studentům i z jazyka německého a italského. Vyučující cizích jazyků pracují s názornými i audiovizuálními 
pomůckami.  

   

 

 

IV.   Aktivity právnické osoby   
   

   

1. Výchovné a kariérní poradenství   

 

Mezinárodní konzervatoř Praha měla ve školním roce 2018/2019 jednoho výchovného poradce Jaromíra Peška. 

Školní psycholog na škole nepůsobí. Výchovný poradce se scházel s náměstkyní pro pedagogickou činnost. Na 

těchto společných schůzkách se rozebírala aktuální téma, například problémy se školní docházkou, nevhodné 

chování studentů, individuální studijní plány, žádosti o přestupy, uvolnění, opakování ročníku. Mezinárodní 

konzervatoř Praha spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3. Výchovný poradce se 

například účastní seminářů pořádaných touto poradnou a je s jejími odborníky v aktivní spolupráci. V souvislosti 

se státní maturitou dodává PPP posudky pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky. 

Problémy studentů byly řešeny s vedoucími oddělení, s jednotlivými vyučujícími hlavních oborů a s třídními 

učiteli. Výchovný poradce se během školního roku účastnil i třídních schůzek nebo individuálních konzultací s 

rodiči, kterým byl k dispozici i po telefonu a na emailu. 

Kariérní poradenství představuje na Mezinárodní konzervatoři Praha specifickou problematiku, protože profesní 

směřování je ve srovnání s jinými středními školami u studentů většinou jasně zacíleno. Studenti Mezinárodní 

konzervatoře Praha 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 výchovným poradcem konzultují kariérní otázky hlavně studenti, kteří uvažují o profesním směřování 

mimo svůj hlavní obor. 

 

 

 

 



2. Prevence sociálně patologických jevů  

VP je současně i metodikem prevence sociálně patologických jevů (dále jen SPJ). 
Základním principem strategie primární prevence SPJ je motivace k pozitivnímu sociálnímu chování, k 
zachování individuality každého studenta v kombinaci s respektem nejen k odlišným kulturám, ale snahou 
porozumět studentům s odlišností sociální, rasovou a náboženskou, rovněž také motivace ke zdravému 
životnímu stylu. 
V oblasti kouření, alkoholu a dalších návykových látek se škola potýká se standardní situací, celou situaci 
evidujeme a snažíme se ji řešit specifickou činností v individuálních případech. 
V rámci výuky občanské nauky, psychologie a pedagogiky jsou zařazována témata negativních vlivů 
působících na studenty z různých pohledů. Značná pozornost je věnována problematice otázek dospívání 
a s ním spojenými riziky, kterým musí jedinec čelit – návykové látky, socializace, xenofobie, gambling, 
kriminalita mládeže, trestní odpovědnost atd. 
Osvědčily se zejména projektové práce v jednotlivých ročnících, z nichž nejzajímavější je poslední fáze – 
prezentace před třídou a následná otevřená diskuse mezi studenty k dané problematice. 
Výchovný poradce měl pravidelné konzultační hodiny jednou týdně (čtvrtek – 08.30 –12.30 hod.), jak pro 
studenty, tak i pro jejich rodiče. Konzultace byla možná i mimo určené hodiny a to na základě domluvy. 
V tomto školním roce bylo řešeno 25 konkrétních případů (problémy v rodině – 4 studenti, partnerské 
vztahy – 2 studenti, problémy se školní docházkou – 14 studentů, problémy se školním kolektivem – 5 
studentů).  
Výchovný poradce se zúčastnil každoročního seminářů pořádaných PPP Praha 3, semináře k GDPR a 
dalších všeobecně vzdělávacích aktivit. 
 

 
 

 

3.Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy   

 

Ve školním roce 2018/2019 v průběhu měsíce června probíhaly interpretační kurzy. Ty se konaly 
napříč všemi odděleními pod vedením vedoucích oddělení nebo pedagogů daného oboru.  Jako 
každý rok probíhaly ve školícím středisku Hájemství. Na tyto kurzy byly pozvány známé osobnosti 
z jednotlivých oborů (např. hudba – J. Stivín, E. Viklický, M. Rezek; režie – Z. Zelenka, J. Kačer).  
Po seminářích, které pro studenty škola ve spolupráci s hosty připravila, byla značná aktivní 
odezva ze strany studentů, kteří kladli četné dotazy.  
 
Adaptační kurz srpen 2019  

Již po desáté byl uspořádán adaptační kurs ve školicím středisku MKP Hájemství u Dvora Králové. 
Kursu se zúčastnilo celkem 39 studentů z oboru Hudba, Zpěv, Herectví a Múzická a mediální 
studia.   

Během adaptačních kurzů se studenti se seznámili s vedoucími svých oddělení i ostatními 
pedagogy, kteří je povedou v následujícím školním roce.   

Pedagogové se svými studenty v průběhu pobytu připravují jednotlivé výstupy v rámci svých 
oborů.  

Na závěr adaptačního kurzu je pořádáno závěrečné vystoupení všech studentů, při kterém 
prezentují výsledky své práce před všemi ostatními.  

Velmi oblíbené jsou také výlety do okolí, hry na víceúčelovém hřišti. Po celou dobu adaptačního 
kurzu mohou studenti též využívat dvou bazénů. Adaptační kurz trval pět dní. Proběhla řada 
aktivit, při kterých byl stmelen kolektiv studentů, což bylo velkým přínosem.   



 

 

4. Mimoškolní aktivity   

  

Během školního roku 2018/2019 se studenti zúčastnili akcí pořádaných školou.   
Škola pro všechny projekty připravila podmínky, materiální zabezpečení, zkušebny a další 
potřebné zázemí, a to i pro akce, které vycházely z vlastní iniciativy studentů.   
Například v listopadu 2018 proběhly ve spolupráci s MČ Praha 3 v žižkovské Vozovně koncerty a 
představení za účasti studentů všech oddělení Mezinárodní konzervatoře Praha.   
Koncerty i jednotlivá představení byly velmi úspěšné a zaznamenali jsme mnoho pozitivních 
ohlasů. S touto spoluprací byla Městská část Prahy 3 velmi spokojena.  

  
Každoročně je v červnu ve Dvoře Králové nad Labem pořádán festival Mezinárodní konzervatoře 
Praha s názvem COOLFEST.  

V době festivalu se představili studenti a učitelé všech oddělení.   

  

Své umění žáci prokázali během mnoha představení, workshopů i žánrových koncertů. Festival 
se konal celkem tři dny a zúčastnilo se ho přibližně 4 500 diváků.  

  

Pro budoucí studenty Mezinárodní konzervatoře Praha byly od listopadu do ledna realizovány 
kurzy k přijímacím zkouškám.  
  

Další mimoškolní aktivity jsou uvedené ve zprávách jednotlivých oddělení MKP.   

 

  

  

5. Soutěže 

Ve školním roce 2018/2019 se studenti Mezinárodní konzervatoře Praha zúčastnili mnoha soutěží. 

V televizní soutěži The Voice reprezentovali úspěšně školu studenti Oddělení popového zpěvu – 

Marek Pošta, Markéta Chladová, Jana Nováková, za Oddělení world music Terezie Ondičová, 

z Oddělení rockového zpěvu Jaromír Bartoš. Vítězkou této soutěže se stala naše bývalá studentka 

Anna Mária D´Almejda. 

   

6. Ekologická výchova a environmentální výchova    

  

Studenti si osvojují během výuky předmětu Občanská nauka principy šetrného a odpovědného 

přístupu k životnímu prostředí.  

Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili vliv životního prostředí na zdraví člověka i odpovědnost  

za vlastní zdraví a osvojili si tak zásady zdravého životního stylu.  

 Environmentální výchovou se snažíme u našich žáků podporovat ekologický pohled na svět.  

  

 

  



7. Multikulturní výchova   

  

Multikulturní výchova je součástí předmětu Občanská nauka. Zde se studenti se seznamují  

s aktuálními problémy migrantů, uprchlíků a azylantů. Jsou vedeni proti xenofobii, rasismu  

a antisemitismu. Pedagog studentům poskytuje praktické náměty a techniky, jak k těmto situacím 

přistupovat. Navíc je ve výuce zohledňována aktuální situace nejen v ČR, ale i v zahraničí.  

  
   

8. Výchova k udržitelnému rozvoji   

  

Během výuky Občanské nauky jsou studenti seznamováni se spojitostmi mezi lidskými potřebami  

a přírodními zdroji. Diskutují s pedagogy o ekologických problémech, o každodenním šetrném 

zacházení s energiemi (např. zhasínání světel, vypínaní elektronických a elektrických přístrojů, 

šetření vodou).  

  

K této výchově jsou studenti vedeni i ve všech ostatních předmětech.  

  

  

 

9. Spolupráce právnické osoby s partnery    

  

Mezinárodní konzervatoř spolupracuje s těmito partnery:  
Magistrát hlavního města Prahy 

Městská část Praha 3, Městská část Praha 6, Město Dvůr Králové nad Labem, Hankův dům,  

Jutta, Dvůr Králové nad Labem, SOŠMaP Praha, Základní škola Cimburkova, PPP pro Prahu 1, 2, 3, 4, 
Hlasové centrum, Hudební divadlo Karlín, Divadlo Broadway, Divadlo J. K. Tyla v Plzni, Jihočeské divadlo 
České Budějovice, GOJA Music Hall, Divadlo Semafor, Divadlo Hybernia, Stavovské divadlo, rádio 
Frekvence 1., TV Prima, Divadlo pod Palmovkou, Divadlo Na Zábradlí, Fórum Karlín a další.    

 

V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol   
   

   

  Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2018/2019. 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena žádná inspekční činnost ze strany ČŠI. Poslední kontrola 

dodržování právních předpisů ze strany ČŠI proběhla v roce 2014, a dále ve školním roce 2017/2018 

zaměřená na „Výsledky testování školy a výběrové zjišťování výsledků žáků“. 

 

2.  Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2018/ 2019 

   

Ve školním roce 2018/2019 nebyly provedeny žádné jiné inspekce a kontroly. 

 

 



 

VI. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2018/2019  

Viz příloha uzávěrka 2018

  



     

 



   

 



   

 



  

 



Příloha: Výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu  

 



 
 



 
 



 

  
  
  

   
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   
   
   
   

Školní Rada Mezinárodní konzervatoře Praha – International conservatory  

Prague, s.r.o. se sídlem Olšanská 55/5, 130 00 Praha 3, prohlašuje, že dne 11. 

10. 2019 byla projednána a schválena Výroční zpráva o činnosti školy za 

školní rok 2018/2019, a je připravená bez připomínek ke zveřejnění.   
   

   
   
   
   

                                      
   

V Praze dne 11. 10. 2019                    

  

              MgA. Alice Kovářová  

                                                                                                předseda rady  

    

  

  

 

 

 

  



VII. Závěr   
   

Škola neustále zlepšuje své vybavení hudebními nástroji, výpočetní technikou a dalším materiálním 

vybavením. Nově vybavené učebny umožnily škole začít pracovat na dalších projektech, které budou 

(popř. již jsou) velkým přínosem pro výuku a studenty. Výuka probíhala v plném rozsahu dle 

příslušných směrnic a plánů MŠMT.   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   

 Praze dne 11. 10. 2019                             JUDr. Emil Ščuka   

                                 Ředitel školy   

   
   
   
   
   

   

   

 

 



Příloha: sály MKP 

 

 
 

 



 

 

Foto: Divadlo Korunní 





 

Foto: Hudební klub STAR 

 

 

 



 

Foto: Sál orchestru 

 

 

 

 

 



Příloha: fotografie z představení 

  

 
Představení TELE TELE 



 

 
Představení Esther Lubadika a hosté 

 



 
Koncert klasických oddělení 

 



 

 
Na břehu Seiny a nejen to… 

 

 



 
We Are The Talents 

 

 



 

 
Nebezpečné vztahy 

 

 



 

 
Cabaret 

 

 



 

Princezna, která ráčkovala 

 

 



 

 
Hvězda na 4 

 

 



 

 
Kocourek Modroočko 

 

 

 



 
 

 
Táňa, Táňa 



 

 

 
Coolfest 2019 

 



 

Příloha: Plakáty ke koncertům  

 

 
 



 
 

 

 

 

 



 
 



 
 

  



 
 



 
 



 
 



 

 

 



 
 



 

 

 

 
 

  



 







































































 
 



foto: CD covery studentských nahrávek 

 

 



 

 

 



 



 

 

 















 

 

 
 


