
 

 

Informace o přijímacím řízení do vyššího ročníku vzdělávání v Janáčkově konzervatoři v Ostravě 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 do vyššího ročníku vzdělávání je vyhlášeno 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. a 8. 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. 
 

 Ke vzdělávání v oboru vzdělání tanec lze do vyššího – druhého – ročníku přijmout uchazeče, kteří ve školním roce 2020/21 

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 oboru vzdělání tanec lze do vyššího – osmého – ročníku přijmout uchazeče, kteří již dříve studovali osmiletý 

vzdělávací program konzervatoře obor tanec, prospěli minimálně ze sedmi ročníků osmiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře oboru tanec 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 2021. Formulář přihlášky získáte na základní škole, v prodejnách 

SEVT nebo na webové stránce MŠMT, » https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-

konzervatore?lang=1&ref=m&source=email«, kde v sekci „Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání 

v konzervatoři - školní rok 2020/2021 pro přijímací řízení v roce 2021“, naleznete odkaz mj. na excelový soubor 

„Prihlaska_SS_20202021_talent.xlsx“.  

 K vyplnění formuláře lze použít vzor, který je společně s vyhlášením příjímacího řízení do vyššího ročníku zveřejněný 

na webových stránkách JKO www.jko.cz v rubrice přijímací řízení. Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.  

 Přihlášku je třeba vyplnit ve všech rubrikách. Zejména nezapomeňte uvést:  

o Za jménem a příjmením zákonného zástupce nezletilého žáka uveďte rok narození zákonného zástupce 

pro identifikaci při zasílání korespondence do vlastních rukou.              

o potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.  

o ročník, do něhož by chtěl uchazeč nastoupit. 

 Bude-li ředitelkou školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovena jako podmínka přijetí vykonání 

zkoušky, určí ředitelka školy její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím 

programem příslušného oboru vzdělání. Pozvánka k vykonání zkoušky bude uchazeči zaslána nejpozději 14 dnů 

před termínem konání zkoušky. 

 Ředitelka školy posoudí doklady všech uchazečů bezodkladně po 2. srpnu 2021. Bude-li ředitelkou školy stanovena 

jako podmínka přijetí vykonání zkoušky, proběhne tato ke konci měsíce srpna 2021 (v některém z termínů od 26. do 27. 

srpna 2021).  

 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. 

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

 
Informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  

MŠMT upozorňuje, že novelou školského zákona (§ 184a, odst. 4) byla stanovena zvláštní pravidla při omezení osobní 

přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách. Pro řešení důsledků situace, kdy není možná osobní přítomnost dětí, žáků nebo 

studentů ve škole z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného 

opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví, může 

ministerstvo s účinností od 1. 10. 2020 určit opatřením obecné povahy mj. odlišné termíny nebo lhůty od termínů nebo lhůt 

stanovených školským zákonem nebo prováděcími právními předpisy, anebo stanovené na jejich základě, pokud jejich 

naplnění není možné nebo by způsobilo nezanedbatelné obtíže a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, 

pokud by postup podle školského zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže. 

  

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/tiskopisy-prihlasek-ke-strednimu-vzdelavani-a-vzdelavani-v-1
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