
 

Ředitelka  

JANÁČKOVY KONZERVATOŘE V OSTRAVĚ 

vyhlašuje 

přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 do vyššího 

ročníku 

 

Přijímací řízení se vyhlašuje pro tyto obory, formy a ročníky 

vzdělávání: 
 

Denní forma vzdělávání: 
o Obor 82-45-P/01 Zpěv (název ŠVP: Klasický zpěv), zaměření klasický zpěv, 2.–6. 

ročník 

o Obor 82-46-P/01 Tanec (název ŠVP: Taneční umění), zaměření klasický tanec, 2. 

ročník 

o Obor 82-47-P/01 Hudebně dramatické umění (název ŠVP: Herectví), zaměření 

herectví, 5. ročník 

o Obor 82-44-P/01 Hudba (název ŠVP: Klasická hudba), zaměření klasická hudba, 

2.–6. ročník, obory činnosti: 
• skladba,  

• dirigování,  

• hra na klavír, 

• hra na varhany, 

• hra na housle, violu, violoncello a kontrabas, 

• hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubku, lesní roh, trombon a tubu, 

• hra na akordeon, kytaru, cimbál, bicí nástroje a zobcovou flétnu. 

 

 

 

Obecné podmínky přijímání do vyššího ročníku vzdělávání 

Ředitelka školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání. V rámci 

přijímacího řízení může ředitelka školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání 

stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, 

a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že 

ředitelka školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Přihláška a organizace přijímacího řízení do vyššího ročníku 
 

Ke vzdělávání v oboru vzdělání tanec lze do vyššího (druhého) ročníku přijmout uchazeče, kteří 

ve školním roce 2018/19 úspěšně ukončili šestý ročník základní školy a kteří při přijímacím řízení 

splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zdravotní způsobilosti.  

Ke vzdělávání v oborech vzdělání zpěv-zaměření klasický zpěv a hudba lze do vyššího (druhého až 

šestého) ročníku přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili 

základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky a kteří při přijímacím řízení splnili 

podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zdravotní způsobilosti. 

Ke vzdělávání v oboru vzdělání hudebně dramatické umění lze do vyššího (pátého) ročníku 

přijmout uchazeče, kteří již dříve studovali šestiletý vzdělávací program konzervatoře obor hudebně 

dramatické umění a úspěšně vykonali maturitní zkoušku z hlavního oboru (herectví), dějin divadla a 

teorie divadla a rozboru dramat a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním 

vhodných schopností, vědomostí a zdravotní způsobilosti. 

 

 

Přihlášky ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce 

konzervatoře, a to na tiskopisu předepsaném MŠMT ČR do 2. srpna 2019.  

 

 

Součástí přihlášky jsou: 

 lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání (vztahuje se na všechny obory 

vzdělání). Posudek je předložen potvrzením lékaře na přihlášce ke studiu, případně 

samostatným písemně vyhotoveným posudkem lékaře.  

 doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné 

úpravy přijímacího řízní, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, musejí prokázat oprávněnost svého pobytu na 

území České republiky. Oprávněnost pobytu na území české republiky se prokazuje dokladem 

podle zvláštního právního předpisu. 

 osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo 

rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, 

 doklady (ověřené kopie vysvědčení) o předchozím vzdělávání uchazeče.  

o U uchazečů o obor vzdělání tanec je nutné k dokladům o předchozím vzdělávání doložit 

ověřenou kopii vysvědčení ze 6. ročníku základní školy.  

o U uchazečů o obory vzdělání zpěv-zaměření klasický zpěv a hudba je nutné k dokladům 

o předchozím vzdělávání doložit také ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku, 

kdy žák ukončil povinnou školní docházku (ověřená kopie vysvědčení z 9. ročníku 

základní školy), případně ročníku, kdy úspěšně ukončil základní vzdělávání před 

splněním povinné školní docházky.  

o U uchazečů o obor vzdělání hudebně dramatické umění je nutné k dokladům o 

předchozím vzdělávání doložit ověřenou kopii vysvědčení o maturitní zkoušce 

v konzervatoři obor vzdělání hudebně dramatické umění. 

U uchazeče, který své předchozí vzdělání získal v zahraniční škole, musí být všechny doklady 

o předchozím vzdělávání opatřeny úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 

 

Na základě doložení výše uvedených náležitostí a po posouzení dokladů uchazeče o předchozím 

vzdělávání může ředitelka školy uchazeči jako podmínku přijetí stanovit vykonání zkoušky a určit její 

obsah, termín, formu a kritéria hodnocení. U uchazečů o obor vzdělání zpěv-zaměření klasický zpěv 

bude v případě stanovení praktické zkoušky z hlavního oboru (zpěv) vyžadováno doložení 

foniatrického vyšetření, které nesmí být starší tří pracovních dnů před stanoveným termínem zkoušky.  



U uchazečů o obor vzdělání hudebně dramatické umění bude v případě stanovení praktické zkoušky 

z hlavního oboru (herectví) vyžadováno doložení foniatrického a logopedického vyšetření, které nesmí 

být starší jednoho měsíce před stanoveným termínem zkoušky. 

U uchazeče, který není státním občanem České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční 

škole, se znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřuje 

rozhovorem. 

Na diplomy, vyznamenání a výsledky v různých soutěžích se nebere zřetel.  

V případě, že ředitelka školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.  
 

 

 

 

 
V Ostravě 20. května 2019 

 

 

 

 

Mgr. Soňa Javůrková v. r. 

ředitelka 


