
 

 

Informace o 2. kole přijímacího řízení v Janáčkově konzervatoři v Ostravě  
 
Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentových zkoušek. Přihlásit se můžete do tohoto oboru vzdělání a formy 

vzdělávání: 

Denní i kombinovaná forma vzdělávání: 

82-45-P/01 Zpěv (název ŠVP: Zpěv), odborné zaměření klasický zpěv 

82-44-P/01 Hudba (název ŠVP: Hudba), odborné zaměření klasická hudba, obory činnosti:  

o skladba,  

o dirigování,  

o hra na klavír,  

o hra na varhany,  

o hra na cembalo, 

o hra na housle, violu, violoncello, kontrabas a harfu,  

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

o hra na akordeon, kytaru, cimbál a zobcovou flétnu. 

Denní forma vzdělávání: 

82-46-P/01 Tanec (název ŠVP: Tanec), odborné zaměření klasický tanec 
 

 

 Termíny zkoušek pro 2. kolo přijímacího řízení jsou stanoveny pro jednotlivé obory vzdělání. Z daných termínů si uchazeč zvolí 

ten, který odpovídá jeho vybranému oboru vzdělání a napíše jej do přihlášky. Budou-li se termíny přijímacích zkoušek na jednotlivé 

školy (popř. obory vzdělání) překrývat, což se může při velkém počtu středních škol stát, uchazeč bude muset zvolit, na kterou 

přijímací zkoušku se dostaví (viz § 60c odst. 3 školského zákona, kde je zakotveno, že stejný termín pro konání přijímací 

zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole není důvodem pro stanovení náhradního termínu konání zkoušky). 
 

 Obor vzdělání zpěv a hudba je určen pro uchazeče, kteří ve školním roce 2021/22 úspěšně ukončí základní vzdělávání nebo 

základní vzdělávání ukončili již dříve.  
 

 Požadavky k talentové zkoušce pro jednotlivé obory a formy studia jsou zveřejněny na webových stránkách www.jko.cz. 

Není-li v požadavcích stanoveno jinak, skladby s klavírním doprovodem přednesou uchazeči za doprovodu vlastního korepetitora 

anebo korepetitora, který bude u zkoušky k dispozici; v tomto případě je třeba přinést pro korepetici notový materiál s fixovaným 

notovým zápisem. 
 

 Obory vzdělání hudba a tanec mají jednokolovou talentovou zkoušku. Obor vzdělání zpěv má dvoukolovou talentovou zkoušku. 

V prvním kole jsou ověřovány předpoklady uchazečů pouze pro hlavní obor vzdělání. Uchazeči, kteří úspěšně vykonají zkoušku 

v prvním kole, postupují do druhého kola, kde konají zkoušku ze všech disciplín.  
 

 Výsledky talentových zkoušek budou zveřejněny na školní nástěnce a na webových stránkách školy. 
 

 Přihlášky ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče ředitelce konzervatoře, a to na 

tiskopisu předepsaném MŠMT ČR do 4. dubna 2022. 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«, kde 

v sekci „Tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři “, naleznete odkaz mj. na excelový soubor 

„Prihlaska_SS_20212022_talent.xlsx“.  
 

 K vyplnění formuláře lze použít vzor, který je 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 formu vzdělávání (pro obor hudba a zpěv poskytujeme denní i kombinovanou formu vzdělávání, pro obor tanec 

poskytujeme pouze denní formu vzdělávání) 

Kombinovanou formu vzdělávání mohou využít studenti, většinou maturanti, kteří již mají četné hudební vědomosti a 

dovednosti, chtějí si doplnit vzdělání a jsou již v zaměstnání nebo souběžně studují jinou školu. Talentová zkouška pro 

vzdělávání v kombinované formě vzdělávání je stejná jako v denní formě. Žáci kombinované formy vzdělávání musí 

počítat s min. 2 dny v týdnu ke studiu v JKO. 

o termín přijímací zkoušky – uvádíte pouze ten, který je u daného oboru vzdělání uveden a zveřejněn ve Vyhlášení 

přijímacího řízení na školní nástěnce a webových stránkách školy. 

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.  
 

 Nejpozději 7 dnů před konáním talentové zkoušky obdržíte pozvánku k vykonání talentové zkoušky.  
 

 Po vykonání všech talentových zkoušek ředitelka školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném 

pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví jejich pořadí a zveřejní 

seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle 

rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého 

uchazeče, se ukládá (na poště), pak je považováno za doručené. 
 

 Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče, musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se 

v dané střední škole, a to odevzdáním tzv. zápisového lístku. Zápisový lístek se odevzdává ředitelce školy, která rozhodla o 

přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také 

považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Lhůta pro uplatnění 

zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitelka školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zápisový lístek nepředkládají uchazeči, 

kteří se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání (nepředkládají jej tedy uchazeči kombinované formy vzdělávání). Nepotvrdí-li 

uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče úmysl vzdělávat se v dané středí škole, zanikají posledním dnem výše 

uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek vydá 

žákům základní školy tato škola. Ostatním uchazečům jej vydá krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště. 
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 Uchazeči, který se pro vážné důvody k talentové zkoušce v určeném termínu nedostaví a svoji neúčast řádně písemně omluví 

ředitelce školy nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro talentovou zkoušku, stanoví ředitelka školy náhradní termín pro její 

vykonání. Talentová zkouška v náhradním termínu se koná nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné talentové zkoušky. 
 

 Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách (§ 184a, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. 

„školský zákon“) 

- 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 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. 
 


