
pořadí registrační číslo pořadí registrační číslo

1. hs1/7/2021-16 22. bc3/18/2021-53

2. cim1/20/2021-61 23. hs3/38/2021-156

3.-7. bc5/32/2021-114 24.-26. cl1/5/2021-11

3.-7. bc6/39/2021-157 24.-26. skl1/43/2021-164

3.-7. ak2/42/2021-163 24.-26. fl1/6/2021-13

3.-7. sax4/47/2021-182 27. kl2/12/2021-36

3.-7. cl4/33/2021-120 28.-31. vcl1/28/2021-100

8. kl5/26/2021-91 28.-31. sax1/35/2021-137

9. vcl2/36/2021-147 28.-31. bc8/48/2021-184

10. kl6/29/2021-101 28.-31. kyt2/11/2021-30

11.-12. kyt3/17/2021-49 32. kl1/2/2021-4

11.-12. bc1/4/2021-7 33. ctb1/15/2021-41

13. kl3/23/2021-78 34.-35. bkyt1/27/2021-92

14.-20. fl2/9/2021-22 34.-35. bc4/19/2021-57

14.-20. ob2/34/2021-124 36. fl4/30/2021-108

14.-20. ob1/8/2021-20 37. cl3/24/2021-81

14.-20. sax3/44/2021-165 38. kl4/25/2021-84

14.-20. kyt1/3/2021-5 39. bc2/16/2021-47

14.-20. tr1/13/2021-37 40. bkyt2/45/2021-169

14.-20. zfl1/21/2021-48 41. cl2/14/2021-40

21. hs2/22/2021-70

registrační číslo registrační číslo výsledek TZ

hs1/7/2021-16 tr1/13/2021-37 přijat

cim1/20/2021-61 zfl1/21/2021-48 přijat

bc5/32/2021-114 hs2/22/2021-70 přijat

bc6/39/2021-157 bc3/18/2021-53 přijat

ak2/42/2021-163 hs3/38/2021-156 přijat

sax4/47/2021-182 cl1/5/2021-11 přijat

cl4/33/2021-120 skl1/43/2021-164 přijat

kl5/26/2021-91 fl1/6/2021-13 přijat

vcl2/36/2021-147 kl2/12/2021-36 přijat

kl6/29/2021-101 vcl1/28/2021-100 přijat

kyt3/17/2021-49 sax1/35/2021-137 přijat

bc1/4/2021-7 bc8/48/2021-184 přijat

kl3/23/2021-78 kyt2/11/2021-30 přijat

fl2/9/2021-22 kl1/2/2021-4 přijat

ob2/34/2021-124 ctb1/15/2021-41 přijat

ob1/8/2021-20 bkyt1/27/2021-92 přijat

sax3/44/2021-165 bc4/19/2021-57 přijat

kyt1/3/2021-5 fl4/30/2021-108 přijat

přijat

přijat

výsledek TZ

přijat

Výsledky talentových  zkoušek konaných ve dnech 17. - 28. ledna 2022 obor vzdělání č. 82-

44-P/01 hudba ,  zaměření klasická hudba a zaměření jazzová hudba

Pořadí uchazečů se může po vykonání talentové zkoušky v náhradním termínu změnit

denní forma vzdělávání

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení před konáním talentových zkoušek v 

náhradním termínu

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

Seznam přijatých uchazečů:

V Ostravě dne 5. února 2022                                                                   Mgr. Soňa Javůrková v.r., ředitelka školy

přijat

přijat

přijat

přijat

Uchazeči, kteří byli přijati do denní formy vzdělávání, jsou povinni potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v 

Janáčkově konzervatoři v Ostravě odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne, kdy bylo zveřejněno na webových stránkách rozhodnutí o přijetí.

přijat

přijat

přijat

přijat

Konečné pořadí všech uchazečů a konečný seznam všech přijatých  uchazečů pro obor vzdělání č. 82-44-

P/01 hudba, zaměření klasická hudba a zaměření jazzová hudba bude stanoven až po vyhodnocení talentové 

zkoušky v náhradním termínu.   

Jedno místo zůstává volné pro náhradní termín talentové zkoušky.

přijat

přijat


