
Informace pro žáky budoucích 1. ročníků,  
obor Hudba, obor Zpěv  

 

 
Vedení školy 
ředitelka školy:  Mgr. Soňa Javůrková,  

zástupkyně ředitelky pro studijní záležitosti:    

Mgr. Kateřina Važíková – obory hudba, zpěv, hudebně teoretické předměty 

Mgr. Veronika Frýdlová – obory hudebně dramatické umění, tanec, současný  

        tanec, všeobecně vzdělávací předměty  

 

Personální obsazení 
studijní oddělení:   pí Hana Trnková, pí Marcela Lisíková  

výchovná poradkyně:  Mgr. Jana Mládenková   

školní metodik prevence:  Mgr. Zuzana Hyvnarová 

ročníkoví učitelé: 1.A (obor Zpěv-zaměření klasický zpěv, neoperní zpěv, obor Hudba-obor 

činnosti hra na klavír, akordeon, skladba)  Mgr. Kateřina Horáková 

1.B (obor Hudba-obor činnosti hra na dechové nástroje, bicí nástroje 

a strunné nástroje)    Mgr. Pavel Mráz 

     

 

Organizace 1. týdne školy (1.-2. září 2022) 
 

1. 9. 2022 (čtvrtek) 

2. 9. 2022 (pátek) 

Ročníkové schůzky, domluva individuální výuky 
 

5. 9. 2022 (pondělí) 

  Pravidelná výuka podle rozvrhu, domluva individuální výuky 

 

 

 Obecné informace 
 

o Dálkový přístup k informacím o škole včetně školního řádu, kontaktů  

- lze nalézt na webové adrese: www.jko.cz    

- koncem měsíce srpna 2022, zde budou k dispozici také rozvrhy hodin hromadné a skupinové 

výuky; nyní k dispozici letošní rozvrhy – představa o výuce v JKO 

 

o Nadační fond (příspěvky rodičů a přátel školy) 

– fond, z jehož prostředků se žákům hradí výdaje spojené např. s jejich účastí na soutěžích 

(cestovné, zápisné) atd. 

– nejnižší částka, kterou žáci na začátku školního roku do fondu přispívají je 500,-Kč 
 

 

Informace k organizaci výuky v JKO 
o Studijní oddělení: pí Hana Trnková, pí Marcela Lisíková 

– fungování studijního oddělení:  

 

 

10:00 

11:00 

 

Slavnostní zahájení nového školného roku 2022/2023 

Ročníkové schůzky žáků, domluva individuální výuky    

 

 

sál Leoše Janáčka 

viz rozpis (bude k dispozici 

na nástěnce ve foyeru školy) 

http://www.jko.cz/


administrativa: vydávání potvrzení, vyřizování žádostí, informace o studiu apod.,   

úřední hodiny (Po-Pá 7:45-10:00, 13:30-14:30),  

telefonní čísla (596 112 007, pí Trnková kl. 212; pí Lisíková kl. 403;  Mgr. K. Važíková kl. 208, 

Mgr. V. Frýdlová kl. 224) 

 

o Kontakty s rodiči:  

– všichni pedagogové školy mají pracovní e-mailové adresy (k tomu více webové stránky školy) 

– schůzky rodičů a konzultace (1. a 3. čtvrtletí – listopad, duben) 

– Studijní výkaz žáka 

 

o JKO a jiný režim než na ostatních SŠ  

– rozvrh hodin (pevně stanovena hromadná a skupinová výuka, individuální výuku si žáci 

domlouvají přímo s jednotlivými pedagogy)  

– možnost volného pohybu, vycházení ze školní budovy bez omezení - bezpečnostní systém 

ID karta (záloha 115,- Kč) 

 

o Seznámení se školním řádem: 

– 1 visací zámek (kvalitní) na uzamykání skříňky v centrální šatně  

– sledování nástěnek - povinností  

– omlouvání absencí  

– informace o absenci neodkladně sdělit (ústně, telefonicky, přes školní webové stránky,  

e- mailem) studijnímu oddělení 

– do tří dnů musí žák písemně prostřednictvím Studijního sešitu - části omluvný list, doložit 

důvody své nepřítomnosti ve vyučování ročníkovému učiteli a ostatním pedagogům 

K tomu více Školní řád JKO - viz webové stránky JKO 

– umělecké akce školy, návštěva koncertů a představení jsou pro žáky povinné 

– přístup k počítačové síti (knihovna), pokrytí školy wi-fi signálem 

 

o Stravování  

– je možné v jídelně blízké školy (ZŠ Matiční 5, cena obědů cca 34,- Kč) – bližší informace 

viz webové stránky školy ZŠ 

   

o Ubytování  

– v domovech mládeže, kolejích Vista – kontakty a bližší informace viz webové stránky školy JKO 

 

o Poslat v tištené podobě na adresu školy do konce měsíce července: 

– ověřenou kopii vysvědčení z 9. třídy /platí pro žáky, kteří ukončili ZŠ ve školním roce 2021-

2022/ 

– kopie vysvědčení, diplomů o nejvyšším dosaženém vzdělání /platí pro ostatní přijaté uchazeče, 

kteří přicházejí do JKO ze střední, příp. vysoké školy nebo ze zaměstnání; kopie nemusí být 

notářsky ověřené/ 

– vyplněný formulář školní matriky  

 

o Poslat v elektronické podobě na studijní oddělení - email: marcela.lisikova@jko.cz – do konce 

měsíce července:  

- fotografii (průkazový formát) – obličej z čelní strany na bílém pozadí (možno vyfotit 

mobilem či fotoaparátem) 

 Poznámka: fotky žáků jsou určeny pro identifikační průkazy (tzv. ID karty) a školní matriku  

        -   ID karty umožňují:  vstup do budovy školy a do jednotlivých jejích traktů, 

půjčování klíčů od učeben ke cvičení na nástroj, přípravě 

na výuku.   

o Údaje pro školní matriku  

– žáci se speciálními vzdělávacími potřebami doručí potvrzení školského poradenského zařízení 

(pedagogicko-psychologická poradna) 



– údaj o zdravotní způsobilosti žáka – v případě, že žák má být uvolněn z předmětu Tělesná 

výchova, doručí potvrzení lékaře na žádosti, kterou si vyzvedne 1. září 2022 u svého ročníkového 

učitele. 

 

o Potvrzování průkazek na jízdenky až v září – prováděno hromadně za ročník přes ročníkového 

učitele. Nelze potvrzovat jednotlivě a v dřívějším termínu! 

 

o Potvrzení o studiu - první školní den dostanou žáci od ročníkového učitele dvě vyhotovení 

potvrzení o studiu. 

 

o Nákup učebnic  

– studenti si zajišťují sami (cca 2.000 Kč) 

– vyčkat do září (1. -2. týden) na konkrétní požadavky pedagogů  

 

o Informace pro studenty v kombinované formě vzdělávání (KFV) – schůzka je povinná – studenti 

vybírají jednu ze dvou možností:  

- 2. září 2021 (pátek) ve 14:00 hod.  

- 5. září 2020 (pondělí) v 8:00 hod. 

Upozornění: Žáci KFV musí počítat s min. 2-3 dny v týdnu pro vzdělávání v JKO s tím, 

že páteční termín je každopádně nutný (pevně stanoveny konzultace v rozvrhu hodin 

v rámci všeobecně vzdělávacích a hudebně teoretických předmětů)!  

 

o Žádosti o uznání vzdělání podávají žáci na interním formuláři školy nejdříve 1. září 2022, k žádosti 

je nutno doložit ověřená ročníková vysvědčení ze střední školy a maturitní vysvědčení (vysvědčení 

je možno ověřit na studijním oddělení po předložení kopie a originálů). 

 

 

 


