Vážení uchazeči,
zasíláme předběžné informace k organizaci talentových zkoušek na naší škole – na KJD
(konzervatoři a střední škole Jana Deyla).
Talentové zkoušky pro školní rok 2022/2023 se konají v hlavní budově KJD: Maltézské
nám. 14, Praha 1. Rozpis oborů ve dnech:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

10. 1. 2022
11. 1. 2022

STŘEDA

12. 1. 2022

ČTVRTEK

13. 1. 2022

PÁTEK

14. 1. 2022

Obor Ladění klavírů a klavírnictví
Obor HUDBA
Hra na klavír
Skladba
Obor ZPĚV
Populární zpěv
Obor ZPĚV
Klasický zpěv
Obor HUDBA
Oddělení smyčcových, dechových a bicích nástrojů

Písemná pozvánka bude zaslána doporučeně na adresu uchazeče, která je uvedena na
přihlášce nejpozději do 17. 12. 2021.
Přesné časy příchodu do budovy školy, přípravy na zkoušku a vlastní zkoušky z hlavního
oboru a hudebních předpokladů, budou upřesněny dle aktuálního stavu epidemiologické
situace a budou vyvěšeny na úřední desce - vitrína naší KJD vedle hlavního vchodu Maltézské
nám. 14, Praha 1, a na webových stránkách naší školy https://www.kjd.cz/ do 5. 1. 2022.
Doprovázející osoby (rodiče) předají uchazeče koordinátorovi organizace zkoušek ve
vestibulu naší školy. Do vlastních budov školy bude mít přístup pouze uchazeč a případný
vlastní korepetitor.
Uchazeči, kteří chtějí využít služby školního korepetitora (v případě zpěvu populárního nebo
klasického, smyčcových či dechových nástrojů), zašlou do 14. 12. 2021 vyplněnou žádost (v
příloze) na emailovou adresu školy: studijni@kjd.cz.
Notový materiál pro korepetitora je nutno následně osobně nebo zaslat poštou na adresu
školy, a to výhradně v tištěné formě (NE elektronicky) do 20. 12. 2021.
Pro uchazeče oboru ZPĚV platí povinnost dodatečného předložení foniatrického vyšetření
(pokud nebylo součástí přihlášky).
Všichni uchazeči a jejich doprovod jsou povinni se prokázat před vstupem do budovy
s platným certifikátem o očkování COVID-19 nebo s platným lékařským potvrzením
onemocnění COVID-19 (do 180 dní) nebo s platným PCR testem COVID-19. Je důležité
neustále sledovat aktuální situaci COVID-19 na našich webových stránkách!

