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Závazná pravidla orchestrálních předehrávek 

1. Každý student 6. ročníku Konzervatoře Brno a studuje obor vzdělání Hudba nebo 
Zpěv, má právo zúčastnit se soutěže o absolventský výkon s doprovodem školního 
orchestru pod podmínkou, že nemá během studia žádné závažné výchovné problémy. 

2. V rámci absolventských orchestrálních předehrávek probíhá soutěž ve 
dvou kategoriích: 

A. velký symfonický orchestr 

B. komorní orchestr 

3. Termín absolventských orchestrálních předehrávek určí ředitel školy 

nejpozději do konce měsíce září příslušného školního roku. 

4. Přehrávky o absolventský výkon s doprovodem orchestru se může žák 

posledního ročníku studia zúčastnit s písemným souhlasem pedagoga hlavního 

oboru a vedoucího oddělení, podá-li vyplněnou přihlášku v termínu stanoveném 

ředitelem školy. 

5. Po uzavření přihlášek jmenuje ředitel školy hodnotící komisi absolventských 

orchestrálních předehrávek, kterou tvoří zástupci oddělení, jejichž žáci se 

předehrávek účastní, zástupci vedení školy, dirigenti symfonického orchestru a 

komorního orchestru. 

6. Předsedou komise je ředitel školy. Rozhodnutí komise je definitivní a nelze se 
proti němu odvolat. 

7. Členové hodnotící komise bodují jednotlivé výkony uchazečů podle této 
bodové stupnice: 
výborný výkon 21 – 25 bodů 
velmi dobrý výkon 16 – 20,99 bodů 
dobrý výkon 11 – 15,99 bodů 
dostatečný výkon 6 – 10,99 bodů 
nedostatečný výkon 0 – 5,99 bodů 

8. Výsledné hodnocení výkonů je stanoveno aritmetickým průměrem 
bodového hodnocení jednotlivých členů komise po škrtnutí nejvyšší a 
nejnižší známky. Na základě výsledného bodového hodnocení je stanoveno 
pořadí soutěžících v jednotlivých kategoriích. 

9. Aby žák mohl absolvovat s doprovodem orchestru, musí získat nejmén ě 
21 bodů. Výkony, jejichž výsledné hodnocení  bude menší než 21 
bodů, nemohou být na orchestrální koncert zařazeny. 

10. V případě, že množství uchazečů s vyšším počtem bodů než 21 převýší 
časovou kapacitu orchestrálních koncertů, rozhoduje výše bodového 
zisku. V případě rovnosti bodů má rozhodující slovo ředitel školy. 

 
 

V Brně, dne 1. 9. 2015      MgA. Pavel Maňásek, ředitel školy 


