
Kritéria přijímacího řízení 

pro 1. ročník školního roku 2023 / 2024 

 

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení v oborech vzdělání: 

      Hudba 

Zpěv 

             Muzikál 

             Múzická a mediální studia 

              

Ředitel konzervatoře rozhodl ve věci kvót pro přijímací řízení takto: 

Viz. Směrnice ředitele konzervatoře č. 161/20222  

 

Termín zaslání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023 / 2024: 

                                            do 30. 11. 2022 

 

Termíny konání 1. kola talentové zkoušky:  18. 1. 2023 nebo 19. 1. 2023 

Termín konání teoretické části přijímací zkoušky:  24. 1. 2023 od 15:00 hodin 

Náhradní termín talentové zkoušky pro řádně omluvené uchazeče:  16. 2. 2023 

Náhradní termín teoretické části pro řádně omluvené uchazeče:  16. 2. 2023 od 15:00 hodin 

 

Kritéria přijímacího řízení stanovené ředitelem školy podle ustanovení paragrafu 

60 odst. 3 a 13 školského zákona: 

1. výsledky hodnocení dosaženého při talentové zkoušce 

2. výsledky hodnocení teoretické zkoušky 

3. hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání 

4. další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče 

     

      ad 1) Při talentové zkoušce může uchazeč získat max. 30 bodů. Minimální počet bodů       

                pro úspěšné složení talentové zkoušky je 20 bodů. 



      ad 2) Teoretická zkouška se skládá ze 3 částí:  

                poslechová část – max. možný počet dosažených bodů 7 bodů 

                odborná část – max. možný počet dosažených bodů 7 bodů 

                test z všeobecných znalostí - max. možný počet dosažených bodů 5 bodů 

                Při talentové zkoušce může uchazeč získat celkem 19 bodů. Minimální počet bodů   

                pro úspěšné složení talentové zkoušky je 12 bodů. 

        ad 3) Bodové hodnocení vysvědčení (2. pololetí vysvědčení z předchozího vzdělávání) 

• průměr 1,00 - 1,30 = 3 body 

• průměr 1,31 - 1,50 = 2 body 

• průměr 1,51 - 1,70 = 1 bod 

• průměr od 1,71 = 0 bodů 

         ad 4) 

• účast v seriálu či orchestru (dodání potvrzení) = 4 body 

• vítězství v krajské pěvecké či hudební soutěži = 3 body 

• pouze účast v soutěžích bez umístění = 1 bod 

 

Maximální bodový součet všech kritérií přijímacího řízení činí 56 bodů.  

 

 

 

 

  

                

  

 

 

                                                    


