
VÝSLEDKOVÁ LISTINA  
talentových zkoušek, konaných ve 2. kole dne 22. 5. 2018  

 

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v Konzervatoři a střední škole Jana Deyla 
 V souladu s § 183 odst. 2 školského zákona jsou ke vzdělávání ve školním roce 

2018/2019 přijati tito uchazeči: 

Obor: 82-44-M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 

registrační číslo pořadí bodové hodnocení výsledek 
1 1. 19,42  
4  14,66 (16,33 -13,00) neuspěl(a), nepřijat(a)  

 
Obor: 82-44-J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost 

zaměření hudebně kulturní činnost 
 

registrační číslo pořadí bodové hodnocení výsledek 
5 1. 22,75 uspěl(a), přijat(a) 
3 2. 17,25 uspěl(a), přijat(a) 

 
Obor: 82-44-J/01 Ladění klavírů a kulturní činnost 

zaměření ladění klavíru 
 

registrační číslo pořadí bodové hodnocení výsledek 
2 1. 18,63 uspěl(a), přijat(a) 

 
Obor: 82-44-P/01 Hudba 

 
registrační číslo pořadí bodové hodnocení výsledek 

5 1. 22,63 uspěl(a), přijat(a) 
4 2. 20,75 uspěl(a), přijat(a) 
8 3. 20,25 uspěl(a), přijat(a) 
9 4. 18,88 uspěl(a), přijat(a) 

1  12,90 (9,75 - 16,00) neuspěl(a), nepřijat(a) 
 

Obor: 82-45-P/01 Zpěv 
 

registrační číslo pořadí bodové hodnocení výsledek 
11 1. 22,50 uspěl(a), přijat(a) 
13 2. 22,00 uspěl(a), přijat(a) 
2 3. 20,25 uspěl(a), přijat(a) 
6 4. 16,25 (16.50 - 16,00) uspěl(a), přijat(a) 
10  16,25 (14,00 - 18,50) neuspěl(a), nepřijat(a) 

 
Poznámka: 
V souladu § 60g odst. 6 školského zákona potvrdí výše přijatý uchazeč/ka svůj úmysl vzdělávat se 
v Konzervatoři a střední škole Jana Deyla, odevzdáním zápisového lístku ředitelce Konzervatoře a 
střední školy Jana Deyla a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne kdy byl výsledek přijímacího 
řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. 
 
Poučení o právních následcích neodevzdáním zápisového lístku podle § 60g odst. 6 školského zákona: 
Neodevzdáním zápisového lístku v řádném termínu se výše jmenovaný/á, přijatý/á uchazeč/ka vzdává 
práva být přijat/a za žáka/žákyni výše jmenované školy. 
 
 
 
 
V Praze 24. 5. 2018                                                                                 MgA. Naděžda Ostřanská 
            ředitelka školy 
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