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Zveřejnění výsledků 1. kola talentových zkoušek 

na Konzervatoř a střední školu Jana Deyla 

Přijatý uchazeč denní formy vzdělávání nebo zákonný zástupce nezletilého přijatého uchazeče 

denní formy vzdělávání v souladu s § 60g odst. 6 školského zákona potvrdí svůj úmysl 

vzdělávat se odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne 

zveřejnění výsledků. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této 

lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný 

zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se, zanikají 

posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve 

výše uvedené škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že 

uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. 

 

 

Výsledky talentové zkoušky pro obor 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů, 

konané dne 11. ledna 2021. 

zaměření: LADĚNÍ KLAVÍRU 

1-2.  č. 19 uspěl/přijat (21 bodů) 

1-2. č. 22 uspěl/přijat (21 bodů) 

3. č. 24 neuspěl (10 bodů) 

zaměření: KLAVÍRNICTVÍ 

1. č. 21 uspěl/přijat (22 bodů) 

2. č. 23 uspěl/přijat (21 bodů) 

3. č. 20 uspěl/přijat (20 bodů) 

 

 

Výsledky talentové zkoušky pro obor 82-44-M, P/01 Hudba, konané ve dnech 14. a 15. ledna 

2021. 

zaměření: HRA NA KLAVÍR 

1.  č. 57 uspěl/přijat  (23 bodů) 

2. č. 54 uspěl/nepřijat  (20 bodů) 

3. č. 55  uspěl/nepřijat  (19 bodů /13+6/) 

4. č. 56 uspěl/nepřijat  (19 bodů /12+7/) 

5. č. 4 neuspěl  (0 bodů) 
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zaměření: HRA NA VARHANY 

1. č. 53 uspěl/přijat  (23 bodů) 

2. č. 52 neuspěl  (11 bodů) 

zaměření: SKLADBA 

1. č. 58 uspěl/přijat  (17 bodů) 

zaměření: HRA NA HOUSLE 

1. č. 44 uspěl/přijat  (19 bodů /14+5/) 

2. č. 45 uspěl/nepřijat (19 bodů /11+8/) 

zaměření: HRA NA VIOLU 

1. č. 42 uspěl/přijat  (22 bodů) 

zaměření: HRA NA VIOLONCELLO 

1. č. 7 uspěl/přijat (19 bodů) 

zaměření: HRA NA KONTRABAS 

1. č. 1 uspěl/přijat  (20 bodů) 

2. č. 41 uspěl/nepřijat (17 bodů) 

zaměření: HRA NA KYTARU 

1. č. 39 neuspěl  (13 bodů) 

zaměření: HRA NA FLÉTNU 

1. č. 6 uspěl/přijat  (23 bodů) 

2. č. 49 uspěl/nepřijat (19 bodů) 

3. č. 48 uspěl/nepřijat (16 bodů) 

zaměření: HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 

1. č. 47 neuspěl  (14 bodů) 

zaměření: HRA NA HOBOJ 

1. č. 46 uspěl/přijat  (20 bodů) 

zaměření: HRA NA POZOUN 

1. č. 50 neuspěl  (12 bodů) 

2. č. 51 neuspěl  (9 bodů) 

zaměření: HRA NA TUBU 

1. č. 5 uspěl/nepřijat (16 bodů) 

zaměření: HRA NA BICÍ NÁSTROJE 

1. č. 3 uspěl/nepřijat (18 bodů) 
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Výsledky talentové zkoušky pro obor 82-45-M, P/01 Zpěv, konané ve dnech 12. a 13. ledna 

2021. 

zaměření: KLASICKÝ ZPĚV 

1.  č. 11 uspěl/přijat  (20 bodů) 

2. č. 9 uspěl/ přijat   (18 bodů) 

3. č. 2  uspěl/ přijat  (17 bodů /14+3/) 

4. č. 34 uspěl/nepřijat  (17 bodů /12+5/) 

5. č. 37 uspěl/nepřijat  (17 bodů /11+6/) 

6. č. 10 uspěl/nepřijat  (16 bodů /12+4/) 

7. č. 36 uspěl/nepřijat  (16 bodů /8+8/) 

8. č. 31 neuspěl   (15 bodů /13+2/) 

8. č. 38 neuspěl   (15 bodů /10+5/) 

8. č. 33 neuspěl   (12 bodů /9+3/) 

8. č. 8 neuspěl   (12 bodů /6+6/) 

8. č. 35 neuspěl   (11 bodů) 

8. č. 32 neuspěl   (9 bodů) 

 
 

zaměření: POPULÁRNÍ ZPĚV 

1.  č. 27 uspěl/přijat  (20 bodů /13+7/) 

2. č. 12 uspěl/ přijat   (20 bodů /12+8/) 

3. č. 25  uspěl/ přijat  (17 bodů /15+2/) 

4. č. 30 uspěl/nepřijat  (17 bodů /12+5/) 

5. č. 16 uspěl/nepřijat  (17 bodů /8+9/) 

6. č. 29 uspěl/nepřijat  (16 bodů /9+7/) 

7. č. 18 uspěl/nepřijat  (16 bodů /7+9/) 

8. č. 26 neuspěl   (14 bodů) 

8. č. 13 neuspěl   (13 bodů) 

8. č. 28 neuspěl   (9 bodů) 

8. č. 15 neuspěl   (8 bodů) 

8. č. 14 neuspěl   (4 body) 

 

 

V Praze dne 5. února 2021 

Mgr. Stanislava Lustyková, ředitelka školy v. r. 
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