Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023
do 1. ročníku oborů vzdělání s talentovou zkouškou
V souladu s § 88 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy první kolo
přijímacího řízení ke vzdělávání v konzervatoři, které se koná formou talentové zkoušky.
Pro přijímání ke studiu na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka stanovuje ředitel školy
přijímací řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou:



82-44-M,P/01 Hudba
82-45-M,P/01 Zpěv

Forma vzdělávání: denní studium
Termín talentových zkoušek
Talentové zkoušky pro obory Hudba a Zpěv probíhají ve dnech:
1. termín 17. – 20. 1. 2022
2. termín 21. – 26. 1. 2022
Termíny zkoušek:
Obor vzdělání 82-44-M,P/01 Hudba
Zaměření:
Skladba
1. termín: 20. 1. Čt
2. termín: 21. 1. Pá
Dirigování
1. termín: 17. 1. Po
2. termín: 24. 1. Po
Hra na klavír
1. termín: 20. 1. Čt
2. termín: 21. 1. Pá
Hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
1. termín: 17. 1. Po
2. termín: 24. 1. Po

Hra na kytaru klasik, latin
1. termín: 20. 1. Čt
2. termín: 24. 1. Po

Hra na kytaru jazz
1. termín: 20. 1. Čt
2. termín: 24. 1. Po

Hra na kytaru rock
1. termín: 19. 1. St
2. termín: 26. 1. St

Hra na baskytaru
1. termín: 18. 1. Út
2. termín: 25. 1. Út
Hra na flétnu
1. termín: 19. 1. St
2. termín: 26. 1. St

Hra na saxofon
1. termín: 17. 1. Po
2. termín: 24. 1. Po

Hra na trubku
1. termín: 18. 1. Út
2. termín: 25. 1. Út

Hra na trombon
1. termín: 18. 1. Út
2. termín: 25. 1. Út
Hra na bicí nástroje
1. termín: 19. 1. St
2. termín: 25. 1. Út

Hra na akordeon
1. termín: 18. 1. Út
2. termín: 25. 1. Út

Obor vzdělání 82-45-M,P/01 Zpěv
Zaměření: Populární zpěv
1. termín: 18. 1. a 19. 1. Út a St
2. termín: 25. 1. a 26. 1. Út a St

Termín pro podání přihlášek ke studiu
Termín pro podání přihlášek ke studiu je nejpozději do 30. listopadu 2021 řediteli školy na adresu:
Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Roškotova 4/1692, 140 00 Praha 4.
Pozvánky uchazečům o studium jsou zasílány nejpozději 14 dnů před termínem konání talentové
zkoušky.
Obecné informace o přijímání ke vzdělávání do prvního ročníku
Ke vzdělávání do prvního ročníku Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka jsou přijímáni
uchazeči, 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, zájmů a zdravotní způsobilosti.
V případě cizince se při přijímacím řízení ověřuje, zda je způsobilý se vzdělávat v českém jazyce (§ 20
odst. 4 školského zákona). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru
vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.
Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání stanovuje Vyhláška 353/2016 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.

Podmínky ústní zkoušky z českého jazyka pro cizince

Ústní zkouška se skládá ze tří úloh. Komisi tvoří dva zkoušející – examinátor a hodnotitel. Examinátor
vede dialog s kandidátem a zadává úlohy, hodnotitel sedí stranou, do průběhu zkoušky nezasahuje a
hodnotí kandidátův výkon. Zkouška trvá 12 - 15 minut.
U jednotlivých částí zkoušky je uveden maximální počet bodů a minimální počet bodů nutný pro uspění v této části zkoušky.

Název části

Čas

Forma úkolu

Počet bodů

Úloha 1

4-5 minut/kandidát

Řízený monolog

max. 6/min. 3

Úloha 2

4-5 minut/ kandidát

Řízená konverzace

max. 6/min. 3

s examinátorem na
vybrané téma

Úloha 3

4-5 minut

Dialog

max. 6/min. 3

Ústní interakce (hodnotí se celkem za všechny úlohy)

max. 3/min. 1

Fonologická kompetence (hodnotí se celkem za všechny úlohy)

max. 4/min. 2

Ústní část celkem 12 - 15 minut
Celkem bodů: max. 25/min. 12

Pro uspění v ústní zkoušce z českého jazyka pro cizince je nutný minimální počet bodů 12, který je
podmínkoupřijetí ke studiu v Konzervatoři Jaroslava Ježka společně s podmínkami přijetí ke studiu
uvedenými v Kritériích hodnocení výsledku talentové zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení jsou zveřejněna na webových stránkách školy.
Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů pro přijímací řízení do jednotlivých oborů vzdělání:
Hudba – 50
Zpěv - 3

V Praze 26. 10. 2021

Eduard Klezla
ředitel Konzervatoře a Vyšší odborné školy Jaroslava Ježka

