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Vážení uchazeči, 
zasíláme předběžné informace k organizaci talentových zkoušek na Konzervatoři a střední 
škole Jana Deyla. 

Talentové zkoušky pro školní rok 2023-2024 se konají v hlavní budově KJD: 
Maltézské nám. 14, Praha 1. Rozpis oborů ve dnech – 1. termín: 
PONDĚLÍ 9. 1. 2023 Obor Ladění klavírů a příbuzných nástrojů – zaměření ladič 
ÚTERÝ 10. 1. 2023 Obor Ladění klavírů a příbuzných nástrojů – zaměření 

klavírník 
PONDĚLÍ 16. 1. 2023 Obor HUDBA – nástroje strunné, dechové, bicí 

ÚTERÝ 17. 1. 2023 Obor HUDBA – hra na klavír 

STŘEDA 18. 1. 2023 Obor ZPĚV – zaměření KLASICKÝ ZPĚV 
 

ČTVRTEK 19. 1. 2023 Obor ZPĚV – zaměření POPULÁRNÍ ZPĚV  
 

 
Písemná pozvánka bude zaslána doporučeně na adresu uchazeče, která je uvedena na přihlášce, 
nejpozději do 16. 12. 2022. 

Přesné časy příchodu do budovy školy, přípravy na zkoušku a vlastní zkoušky z hlavního 
oboru a hudební teorie, budou vyvěšeny na úřední desce - vitrína naší KJD vedle hlavního 
vchodu Maltézské nám. 14, Praha 1, a na webových stránkách naší školy zde nebo zde  
do  5.  1.  2023. 

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, výjimečně pedagog hlavního oboru. 

Uchazeči, kteří chtějí využít služby školního korepetitora (v případě zpěvu populárního nebo 
klasického, smyčcových či dechových nástrojů), zašlou do 14. 12. 2022 vyplněnou žádost 
(Žádost o korepetitora zde) na emailovou adresu školy: studijni@kjd.cz. Notový materiál pro 
korepetitora je nutno následně přinést nebo zaslat poštou na adresu školy, a to výhradně v 
tištěné formě (NE elektronicky) do 16. 12. 2022. 

Pro uchazeče oboru ZPĚV platí povinnost dodatečného předložení foniatrického vyšetření 
(pokud nebylo součástí přihlášky). 

Je důležité neustále sledovat aktuální situaci COVID-19 na našich webových stránkách! 

https://jandeylconservatory.cz/index.php/cs/studium-cz/admission-cz
https://www.kjd.cz/index.php?pg=prijimaci-rizeni
https://jandeylconservatory.cz/images/documents/2022/Zadost-o-prideleni-korepetitora.doc
mailto:studijni@kjd.cz

