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1. Identifikační údaje
Název ŠVP:

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Heřmanův Městec

Motivační název:

“Co Čech, to muzikant”

Předkladatel:
Název školy:

Základní umělecká škola Heřmanův Městec, okres Chrudim

Adresa školy:

Jarkovského 47, Heřmanův Městec 538 03

IČO:

69170207

Jméno a příjmení ředitele: Ing. Václav Říha
Kontakt:
•

Tel.:

469 696 291

•

E-mail:

rihazushm@seznam.cz

•

Web:

www.zushm.cz

Zřizovatel:
Název:

Město Heřmanův Městec

Adresa:

Náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec

Kontakt:
•

Tel.:

469 660 340

•

E-mail:

epodatelna@mesto-hm.cz

•

Web:

www.hermanuv-mestec.cz

Platnost dokumentů od:

1. 9. 2012

Číslo jednací:

533/2012

Aktualizace: 28. 8. 2014, 28. 8. 2016, 28. 8. 2017

Podpis ředitele školy a razítko:
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2. Charakteristika školy
Základní umělecká škola Heřmanův Městec poskytuje vzdělávání všem dětem, které mají zájem
o umění ve formě hry na nástroj, sólového zpěvu nebo výtvarného a tanečního vyjádření.
Škola má 4 odloučená pracoviště: Prachovice, Třemošnice, Seč, Ronov nad Doubravou.
Na škole je možné studovat 3 obory: taneční, výtvarný a hudební.
Výuka je vždy přizpůsobena individuálním možnostem žáka nebo skupině žáků.
Žáky ke vzdělání motivujeme, připravujeme je na vstup do reálného světa a integrujeme do výuky
nové vědecké poznatky a postupy.
U žáků se nezaměřujeme pouze na vzdělávání, ale i na výchovu se záměrem rozvinout uměleckou
osobnost žáka hodnotově vycházející zejména z demokratických principů naší společnosti,
z vědeckého světového názoru a z evropských humanistických morálních idejí. Prostředkem
k dosažení těchto cílů je hlavně podpora a rozvoj aktivity žáka a jeho vedení k samostatnosti
a tvořivosti.
Přístupy pedagogů k žákům vycházejí zejména z těchto principů:
a) vzdělání je možno poskytnout všem
b) skutečně uměleckého vyjádření a kvalitního výkonu v tradičním slova smyslu na odpovídající
technické úrovni je schopno pouze malé procento žáků základní umělecké školy
c) individuální přístup k jednotlivým žákům při stanovování metod, vzdělávacích postupů a rozvoji
jejich konkrétních dispozic
d) mimořádně nadaným žákům se individuálně poskytuje vzdělání tak, aby mohli ve svém růstu
pokračovat na odborných školách
Ve své činnosti se řídí obecně závaznými předpisy a to zejména:
Školský zákon
Zákon o pedagogických pracovnících
Zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostř. ČR
Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
Nař.vlády o rozsahu přímé vyučovací činnosti
2.1. Pracoviště
Škola má 1 hlavní a 4 odloučená pracoviště:
•

Heřmanův Městec (hlavní pracoviště): Jarkovského 47, 538 03 Heřmanův Městec

Vyučované obory: hudební, výtvarný, taneční
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•

Prachovice: Chrudimská 57, 538 04 Prachovice

Vyučované obory: hudební

•

Ronov nad Doubravou: Čáslavská 309 HO, Chittussiho nám. 153 VO,
538 42 Ronov nad Doubravou

Vyučované obory: hudební, výtvarný

•

Seč: Čs. pionýrů 298, 538 07 Seč

Vyučované obory: hudební, výtvarný
•

Třemošnice: Internátní 365, 538 43 Třemošnice
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Vyučované obory: hudební, výtvarný, taneční
Vyučovaná studijní zaměření na jednotlivých pracovištích odpovídají zejména personálním
možnostem školy a zájmu žáků a mohou se průběžně měnit.
2.2. Historie školy
Vzniku samostatné umělecké školy v Heřmanově Městci předcházelo období, ve kterém umělecké
školství v regionu Heřmanův Městec a Třemošnice spadalo pod LŠU Chrudim. Nejprve vznikla v roce
1981 pobočka LŠU Chrudim v Třemošnici, v roce 1986 pak za podpory města i v Heřmanově Městci.
V letech 1991-1994 vykonávala funkci vedoucí pobočky v Heřmanově Městci pí. uč. L. Štěpánová.
K 1. 9. 1996 vznikla samostatná ZUŠ Heřmanův Městec. Ředitelkou byla jmenována paní M.Víchová.
Pobočka v Třemošnici připadla pod ZUŠ Heřmanův Městec.
K 1.8.2000 byl ředitelem školy jmenován Ing.Václav Říha. V dalších letech byly postupně zřízeny
pobočky v Prachovicích, na Seči, v Ronově n. Doubravou a v Bojanově. Ve školním roce 2015/16 bylo
zrušeno pracoviště v Bojanově. V roce 2016 bylo přestěhováno pracoviště v Ronově nad Doubravou
do Chittussiho galerie. Jednotlivá pracoviště byla postupně vybavena moderními informačními a
komunikačními prostředky (sítě, počítače, internet, dálkový přístup atd.) a byly rekonstruovány taneční
sály v Heřmanově Městci a v Třemošnici.
V roce 2011 proběhla rekonstrukce školy v Heřmanově Městci: zateplení, nová fasáda a výměna oken.
Při zateplení školy byl pod fasádu ukryt reliéf od akademického sochaře J. Šturmy.
Někteří žáci, kteří navštěvovali pobočku LŠU Chrudim v Heřmanově Městci nebo ZUŠ Heřmanův
Městec, pokračovali ve studiu na konzervatoři, na pedagogických či jiných odborných školách.

2.3. Pedagogický sbor
V ZUŠ pracuje smíšený pedagogický sbor. Vyučují zde zkušení pedagogové a aktivní umělci i mladí
a kreativní učitelé. Kolektiv učitelů pravidelně navštěvuje školení dle potřeb a zájmu každého
pedagoga. Pedagogický sbor plně ovládá práci na PC. Pedagogové se pravidelně 1x týdně účastní
porad, které vedou k jednotnému působení na žáky a úplné informovanosti pedagogického sboru.
Na pedagogy jsou kladeny zejména tyto požadavky:
a) odborná erudice a pedagogické schopnosti
b) vysoká vnitřní motivace
c) motivace k sebevzdělávání
d) ztotožnění se školským vzdělávacím programem
e) vysoká schopnost motivovat žáky
f) komunikační schopnosti
g) schopnost zastávat deklarované hodnotové postoje
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Pedagogičtí pracovníci a tvůrci ŠVP v roce 2012/13
Aktualizace pedagogického sboru probíhá pravidelně na webových stránkách školy.
Ředitel
Václav Říha, Ing.
Výuka na ZUŠ: hra na klavír
Absolvent konzervatoře Pardubice, autor několika klavírních
alb pro děti a mládež zaměřených na jazzovou a populární
hudbu a metodiky výuky jazzové a populární hudby, koncem
80. a začátkem 90. let účastník jazzových festivalů
např.ve Slaném, v Ústí n.Labem, v Praze (Salon tradičního
jazzu), v oblasti jazzu žák Vladimíra Klusáka, 1998-2003
spolupráce s bigbandem F. A. Macha (Chrudim) a s jazzovou zpěvačkou
Lubicou Smitkovou, v uměleckém školství od r.1990.
Absolvent studia FSII (management pro ředitele škol) na UK Praha.
Zástupce
Pavel Starý
Výuka na ZUŠ: hra na flétnu, trubku, baskřídlovku,
ředitele
basovou kytaru, el. klávesy
Kvalifikace:
Absolvent vojenské konzervatoře, studium na
Pedagogické fakultě v Olomouci, člen Ústřední hudby
AČR, aktivní hudebník
Učitelé
Slavomír Fidra
individuálních Výuka na ZUŠ: hra na flétnu, saxofon, klarinet,
a kolektivních souborová hra, komorní hra, orchestrální hra
Kvalifikace:
předmětů HO
Profesionální hudebník a multiinstrumentalista
agentury Pragokoncert, dirigent swingového
a jazzového big bandu JK Band Pardubice.
Jiří Pospíšil
Výuka na ZUŠ: hra na flétnu, klarinet, saxofon, kytaru, basovou kytaru,
souborová hra, komorní hra
Kvalifikace:
Vojenská konzervatoř Roudnice nad Labem
- klarinet, kytara
Univerzita Palackého v Olomouci,
Pedagogická fakulta: Učitel všeobecně
vzdělávacích předmětů střední školy
AČR, Posádková hudba Havlíčkův BrodČlen orchestru 1. klarinet
AČR, Vojenská hudba Hradec Králové Člen orchestru – 1. klarinet
Kapely a orchestry: Rebelka, Havlíčskobrodská dvanáctka, Fortuna - zpěv,
konferování, hra na saxofon, klarinet a kytaru.
Organizace festivalu dechových hudeb a festivalu Stock Dobrhostov.
Školení:
Na hudbu trochu jinak, Umění relaxace a zvládání stresů, Na hudbu trochu
jinak – v ZŠ a ZUŠ, Hudební činnosti na 2. stupni ZŠ, Hudební rok
v rámcovém vzdělávacím programu - Hudba a zvířátka, Hudební rok
v rámcovém vzdělávacím programu – Zpíváme jaru a mamince,
Hudební inspirace pro školní vzdělávací program „Hrátky s hudbou I.,”
Metodika hry na kytaru pod vedením Stanislava Juřici
Veronika Maková, MgA.
Výuka na ZUŠ: hra na příčnou flétnu, komorní hra
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Kvalifikace:
Konzervatoř v Bratislavě
JAMU Brno
Hudebním pedagogem na ZUŠ v
Považskej Bystrici, příprava 2 žáků na
studium na konzervatoři
Nyní působí v Komorní filharmonii
v Pardubicích na postu hráče 2. flétny.
První místo v rámci
mezikonzervatoriální soutěže a cena
Slovenského hudebního fondu za interpretaci skladby od slovenského autora
Stanislava Hochela.
Kateřina Andršová, Mgr.
Výuka na ZUŠ: hra na flétnu, klavír, el. klávesy, klasický zpěv, korepetice TO,
komorní hra, hudební nauka
Kvalifikace:
Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové,
studium ukončeno diplomovou prací
„Identifikace árií Josefa Myslivečka
v českých fondech.“
HAMU čtyřsemestrální kurs pedagogické
aprobace v oborech výuka zpěvu (prof. PhDr.
Jarmila Vrchotová-Pátová, CSc.) a hry
na klavír (prof. MgA. Alena Vlasáková), v rámci tohoto kursu absolvovala
čtyřsemestrální kurs etnomuzikologie u Doc. Vlastislava Matouška, PhD.
Soukromé studium zpěvu u prof. Jiřího Kotouče.
Mnohaletá pedagogická činnost na „Vyšší odborné škole sociálně právní,
Střední odborné škole pedagogické a estetickovýchovném gymnáziu“ v Praze.
Externí pedagogická činnost na Hudební katedře Univerzity v Hradci Králové
- etnomuzikologie a nonartificiální hudba.
Kristina Stepasjuková, BcA.
Výuka na ZUŠ: hra na klavír,
korepetice
Kvalifikace:
Konzervatoř Pardubice
Akademie múzických umění v Praze
1.cena na mezinárodní klavírní
soutěži Amadeus, Brno
1.cena na mezinárodní klavírní
soutěži Amadeus, Brno 2002
3.cena-laureát mezinárodní soutěže
Carl Czerny v roce 2004
1.cena-mezinárodní soutěž
v Košicích 2005
1.cena-celostátní soutěž ZUŠ
1.cena-absolutní vítěz Prague junior note 2006
2.cena-laureát mezinárodní Smetanovské klavírní soutěže v Plzni
1.cena-mezinárodní soutěž Mozart wunderkind ve Vídni 2007
1.cena-mezinárodní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte,Ústí nad Labem
2.cena-mezinárodní soutěž Beethovenův Hradec,Hradec nad Moravicí
3.cena-Soutěž konzervatoří v Pardubicích
2.cena-mezinárodní klavírní soutěž v Římě 2008
1.cena-mezinárodní soutěž Romantische Stern v Kasselu,laureát Mladého
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klavíru 2008
2.cena na Brněnské klavírní soutěži 2009
2.cena na Mezinárodní Smetanovské klavírní soutěži v Plzni 2012
Účast na mezinárodních klavírních kurzech u nás i v zahraničí.
Spolupráce s Komorním orchestrem J.Kociána, Komorní filharmonií Pardubice
a Filharmonií Hradec Králové.
Věra Zbořilová, Mgr.
Výuka na ZUŠ: hra na klavír
Kvalifikace:
Konzervatoř v Praze, absolutorium, obor
hra na klavír
Pedagogická fakulta v Hradci Králové
Působení jako učitelka na základní škole
a mnohaleté působení jako pedagožka
na základní umělecké škole
Kurzy:
Metodické kurzy klavírní a komorní hry v Bechyni
Metodické klavírní semináře na konzervatoři v Brně
Ocenění: Vyznamenání "nejlepší pedagog" od poroty krajského kola v soutěži
zákl. uměl. škol za pedagogickou práci a přípravu žákyně Nikoly Valentové.
Kristýna Vašková, Mgr.
Výuka na ZUŠ: hra na klavír, el. klávesy, hudební nauka
Kvalifikace:
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Pedagogická činnost: výuka na ZŠ, MŠ, ZŠP,
DVU.
Spolupráce s cateringovými agenturami a firmami
(Art kino Centrál HK) při hudebních akcích
a koncertech pro děti, dětské charitativní akce,
studium klavíru na UHK u PhDr. H. Karnetové
a Mgr. K. Koldinského.
Školení: Řízená setkání nad školním vzdělávacím
programem ZUŠ, Na hudbu trochu jinak, Umění relaxace a zvládání stresů,
Peer program
Veronika Kněžková
Výuka na ZUŠ: hra na klavír, el. klávesy
Kvalifikace:
Konzervatoř Pardubice
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
Mistrovské kurzy při Francouzsko české hudební
akademii v Telči pod vedením Jana Talicha, hra
na bicí nástroje v Dechovém orchestru města Ústí
nad Orlicí, soukromé studium u prof. Tvrdého
na lesní roh.
Pravidelná účast na Českém hudebním táboře
mládeže jako asistentka houslové sekce a vedoucí
oddílu, praxe v hudební škole Yamaha a v ZUŠ Choceň.
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Karel Rais
Výuka na ZUŠ: hra na housle, el. klávesy,
komorní hra
Kvalifikace:
Absolvent konzervatoře
Symfonický orchestr Armádního
uměleckého souboru v Praze, zahraniční
angažmá v Belgickém symfonickém
orchestru, členem Komorní filharmonie
Pardubice, pedagogická činnost
na Konzervatoři v Pardubicích, dlouholetá spolupráce s amatérskými soubory
různých žánrů.
Helena Tomišková
Výuka na ZUŠ: hra na kytaru, basovou kytaru,
komorní hra, hudební nauka
Kvalifikace:
účast na krajských i celostátních soutěžích
ve hře na kytaru, aktivním hráčem Big Bandu
Chrudim
účast na školeních „Na hudbu trochu jinak“
1, 2 pod vedením R. Drgáčové, Umění relaxace
a zvládání stresů, Metodika hry na kytaru
pod vedením Stanislava Juřici
Jana Nováčková, Bc.
Výuka na ZUŠ: hra na kytaru, komorní hra
Kvalifikace:
Konzervatoř Evangelické akademie Kroměříž,
Univerzita Hradec Králové
Kurzy:
Kytarové kurzy Mikulov – účast v kytarovém souboru
festivalu pod vedením Rostislava Coufala, kurzy u
Brigitte Zaczek, Jense Wagnera, Petra Seidla
Kytarové kurzy Brno – účast v kytarovém souboru
festivalu pod vedením Vladimíra Novotného
Kytarové kurzy Křivoklát u Pavla Steidla a Paola
Paoliniho
Kytarové kurzy prof. Juřici “Metodika pro nejmenší,
Dějiny kytary”
Aktivní účast v kytarových souborech:
Bohemia guitar orchestra u Rostislava Coufala
Účast na Guitar orchestra festival international
ve Frankfurtu nad Mohanem – 1. místo
Pražský komorní kytarový orchestr u Vladimíra Novotného
Festivalová přehlídka a setkání kytarových souborů v belgickém Deinze
Kytarový festival a kurzy v Paříži 2012
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Olga Kostomlatská
Výuka na ZUŠ: klasický zpěv, populární zpěv, hra
na klavír
Kvalifikace:
Konzervatoř Pardubice
Pedagog na ZUŠ v Pardubicích a Jaroměři
Pedagog na ZUŠ Habrmanova v Hradci Králové
Účast na pěveckých, klavírních a literárních
soutěžích, spolupráce na natáčení CD el. hudby,
působení jako hlasový poradce a zpěvačka
v rockových, popových a folkových kapelách, koncertní činnost pop music.
Jaroslav Hájek
Výuka na ZUŠ: hra na bicí soupravu, hra na elektrickou kytaru, souborová hra
Kvalifikace:
Aktivní muzikant působící 25 let
na hudební scéně rockového a tanečního
žánru jako hráč na bicí nástroje
a percusse, příležitostně také na kytaru,
nebo klávesové nástroje. Aktivně
spolupracuje s profesory Pardubické
konzervatoře.
Školení:
Hudební výchova I. stupně
Autorské právo ve školské praxi
Hudební inspirace pro školní vzdělávací program
Hudební činnosti na II. stupni ZŠ
Rizika internetového přístupu
Manažerské techniky usnadňující řešení problémů a rozhodování
Metodika výuky hry na kytaru u prof. Juřici

Učitelé VO

Martin Štědroň, Mgr.
Výuka na ZUŠ: hra na el. klávesy, souborová hra,
hra na housle
Kvalifikace:
Konzervatoř Pardubice
JAMU Brno
Skladatel scénické a filmové hudby, dirigent,
studiová praxe (HD recording mix, mastering,
DAW, sampling, postsynchron, restaurace
záznamů), umělecký grafik
Milada Krampotová, Mgr.
Výuka na ZUŠ: Výtvarná tvorba
Kvalifikace:
SUPŠ sklářská Železný Brod
PF Ústí nad Labem, 4 semestry
Doplňující pedagogické studium pro učitele ZUŠ,
SUŠ a konzervatoří PF UK Praha
PF Univerzity Hradec Králové
KTF UK Praha
Kurzy a školení:
seminář Nové metody výuky žáků II. stupně
VO ZUŠ, Seminář diskurzivních dílen, kurz Stará
textilní řemesla, Floristický kurz, Stará textilní
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řemesla II, Kurz lidových technik – šustí, Rukodělné návraty – kraslice,
Rukodělné návraty – vosk, Kurz paspartování, Kurz lidových technik – práce
s kůží, Kurz ruční papír a gelové svíčky, Rukodělné návraty – papír, Rukodělné
návraty – hedvábí, seminář Proudy
ve výtvarné výchově, seminář Proudy ve výtvarné výchově II, Rukodělné
návraty – proutí, Kurz malování na sklo, Kurz tiffany technika, Kurz
keramické korále, Kurz ubrousková technika, Kurz vosková batika, Kurz
olejomalba
Účast v porotě: hodnocení výtvarných prací na téma „Nejoriginálnější
strašidlo“, Muzeum loutkářských kultur Chrudim a „Betlémy“,
Heřmanův Městec
Tamara Hubená
Výuka na ZUŠ: výtvarná tvorba, keramika
Kvalifikace:
SPŠ Keramická v Bechyni, SUPŠ v Praze, trvalé vystavení
keramické plastiky v jihlavské ZOO a v infocentru města
Telč, aktivní restauratér nábytku, zdravotník zotavovacích
akcí pro děti
Učitelé TO

Tereza Jarošová
Výuka na ZUŠ: Tanec
Kvalifikace:
Střední odborná pedagogická škola Čáslav, tělesná výchova
+ pedagogika
Mnohaletá aktivní tanečnice v taneční škole Besta
(několikanásobní mistři ČR, účast na MS)
Výuka tance na ZŠ, v MŠ a v DDM a na tanečních
táborech.
Účast na tanečních soutěžích postupových i dalších po celé ČR.
Organizátorka taneční soutěže Čáslavský čtyřlístek.
Absolvování tanečních seminářů, vzdělávacích seminářů, tanečních workshopů
se získáním osvědčení a certifikátů ( Street dance, Zumba, Country, strečink,
držení těla aj.)
Kristýna Vašková, Mgr.
Výuka na ZUŠ: Tanec
Aktivní tanečnicí ve folklorním souboru Vysočánek
a Vysočan, v TC Monsignore, Ing. Černého, spolupráce a
školení u choreografky a tanečnice MgA.Věry Svobodové,
studium latinsko amerických tanců, standartních tanců,
rock´n´rollu, klasického tance, moderního tance, limónu,
street dance, účast na mezinárodních tanečních soutěžích a
přehlídkách (Telč, Kroměříž, Strážnice, Stockholm, Linz,
Salzburg aj.).
Školení: prázdninové školy tance TC Monsignore aj.
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2.4. Akce školy a spolupráce
Pro každého: Škola každoročně organizuje koncerty pro veřejnost města Heřmanův Městec.
K pravidelným koncertům patří: podzimní koncert a třídní koncerty konané v budově ZUŠ, dále pak
adventní koncert, pololetní, absolventský koncert a závěrečný koncert v budově židovské synagogy
v Heřmanově Městci. Soubory školy jsou pravidelně vítány na festivalu Babí léto – Konopáč, Fest
Camp Festu Seč, rozsvěcení vánočních stromků nebo samostatně vystupují v sokolovně Heřmanova
Městce.
Na pobočkách jsou pravidelně organizovány třídní koncerty pro veřejnost, koncerty k vítání občánků,
dětským dnům, výročím a účast žáků na místních slavnostech.
Výtvarníci každoročně vystavují svá díla v dvojdomku židovské synagogy, na základních školách,
v galeriích a v plenéru. Výstavy jsou určeny veřejnosti a žákům základních škol.
Pro rodiče: Pedagogové pravidelně zvou rodiče na školní vystoupení, výstavy i třídní besídky.
O průběhu studia jsou rodiče informováni záznamy v žákovských knížkách popř. telefonicky či
osobně. Změny rozvrhů a akce školy jsou předem zveřejněny na webových stránkách školy. Obecné
informace o jednotlivých oborech jsou zveřejňovány v novinách příslušných obcí. Rodiče jsou zváni
do hodin a je vítána jejich spolupráce při organizaci vystoupení, soutěží a výstav. Na webových
stránkách školy jsou vystaveny fotografie z výuky i akcí školy. Veškeré kontakty na pedagogy jsou pro
rodiče uveřejněny na webu školy, v žákovských knížkách popř. na omluvných listech.
Pro nejmenší: Škola spolupracuje se základními a mateřskými školami, pro které připravuje
výchovná hudební vystoupení a hudební pásma “O princezně Píšťalce” aj.
Pro nejstarší: Nezapomínáme ani na nejstarší občany, kterým chodí hrát žáci a učitelé do domu
pro seniory a senioři jsou pravidelně zváni na koncerty žáků. Výtvarníci pravidelně připravují dárkové
výroční předměty pro nejmenší děti i pro seniory.
Pro naše žáky: Žáci školy mají možnost vystoupit na školních koncertech a akcích města nebo
si zahrát v místních klubech. Pravidelně se účastní soutěží nebo soustředění v Čechách či v zahraničí.
Učitelé školy píší články do měsíčníku Leknín Heřmanův Městec, třemošnických novin a do
ronovského Městečka na dlani. Výtvarníci k článkům přikládají komix ze života princezny Píšťalky,
který je určen nejmenším čtenářům.

2.5. Vybavení školy
2.5.1. Prostorové vybavení
Heřmanův Městec
Základní umělecká škola sídlí v historické, ale nově rekonstruované budově v klidné části v blízkosti
centra Heřmanova Městce s výhledem na místní hřebčín.
V přízemí se nachází prostorná učebna na kolektivní výuku, rekonstruovaný taneční sál, kancelář
zástupce ředitele školy a jedna menší učebna pro hru na nástroje. Dále pak sborovna učitelů a šatna
žáků.
V 1. patře je učebna ředitele, výtvarná dílna a další 4 učebny pro hru na nástroje.
Třídní koncerty a soutěže se konají v přízemí v tanečním sále, který je průchozí s prostornou učebnou.
Prachovice
Základní umělecká škola sídlí v pravém křídle ZŠ Prachovice. Jsou zde odpovídající prostorové
podmínky pro individuální i kolektivní výuku. Koncerty jsou organizovány na OÚ.
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Ronov nad Doubravou
Obor hudební Základní umělecké školy sídlí v Chitussiho galerii, kde je prostorná třída určená
k individuální i kolektivní výuce. Výuka výtvarného oboru probíhá v učebně dílen na ZŠ. Koncerty
jsou organizovány v zasedací místnosti MÚ Ronov nad Doubravou a v místním kostele sv. Vavřince.
Obor výtvarný je vyučován v pracovních dílnách Základní školy Ronova n. D.
Seč
Základní umělecká škola sídlí v přízemí v pravé části ZŠ Seč, kde probíhá individuální výuka hry na
nástroje. Kolektivní výuka probíhá v prostorné třídě školy. Koncerty jsou organizovány ve sborovně
ZŠ Seč.
Třemošnice
Základní umělecká škola sídlí v kulturním domě města Třemošnice. Výuka probíhá ve třídě určené pro
hru na nástroje, v prostorné učebně pro kolektivní výuku a v tanečním sále. Koncerty jsou
organizovány v tanečním sále, na MÚ nebo v sále kulturního domu Třemošnici.
2.5.2. Materiální a technické vybavení
Základní umělecká škola je kvalitně vybavena pro plnohodnotnou výuku. V každé třídě je počítač
s tiskárnou a připojením na internet. V každé budově je
minimálně 1 kopírka. Učitelé mají možnost si zapůjčit
notebooky s notačním či grafickým programem. Škola
vlastní barevnou tiskárnu, skenery a skartovací zařízení.
Škola je plně vybavena kvalitními nástroji. Témeř
v každé třídě je pianino nebo digitální piano.
V koncertních místnostech je klavír, v Heřmanově Městci
digitální klavír. V Heřmanově Městci je umístěn sklad
s nástroji, které si žáci mohou za poplatek zapůjčit.
V každé škole je umístěna nástěnka s aktuálními
informacemi pro žáky i rodiče.
V Heřmanově Městci a v Třemošnici je umístěna školní
knihovna obsahující notový archiv, hudební, výtvarnou
a taneční literaturu, CD a DVD.
Učebny kolektivní výuky jsou vybaveny klavírem, elektrofonickými varhany, tabulemi, kobercem,
Orffovskými nástroji, nástěnnými obrazy a dalšími metodickými pomůckami. V Heřmanově Městci
a v Třemošnici jsou tyto třídy vybaveny projektory.
Ve výtvarných dílnách jsou hrčířské kruhy, keramické pece, grafický lis a projektor.
V tanečních sálech jsou minimálně na 2 stěnách zrcadla a madla. V sálech jsou umístěny televizory
a DVD přehrávače. V každém sále je klavír a žíněnky. Škola vlastní dostatek pestrých kostýmů, které
pravidelně obnovuje.
Pro žáky populárního zpěvu je ve škole aparatura s mikrofonem. Pro hru na basovou a elektrickou
kytaru vlastní škola kompletní aparaturu.
Počítače v hlavní budově a na pobočkách jsou propojeny do počítačové sítě, přes kterou mají učitelé
přístup na internet. Informace pro učitele jsou uloženy na serveru školy. Škola vlastní licenci programu
Klasifikace od firmy JPH na evidenci žáků. V tomto programu učitelé vedou třídní knihy, je zde
evidence výběru školného, osobní údaje žáků, záznamy o průběhu studia atd.
Učitelé při výuce využívají i alternativní pomůcky: míče, molitanové balónky, klubka, magnetky,
modelínu, vlastní pracovní listy, přírodniny. Pedagogové hudebního oboru vytvořili pro výuku notační
materiály např. rytmy, intonace, souborové party, upravené populární i jazzové skladby, které slouží
k naplnění ŠVP a komplexnímu vzdělávání žáků.
Žáci na všech pracovištích mají k užívání šatnu, kde si mohou odložit přezůvky a oblečení a případně
se převléknout.
Žáci mohou pod dozorem ve volných chvílích využít učebnu hudební nauky ke studiu skladeb,
k prohlédnutí literatury, k poslechu hudby popř. k využití notačního programu. Před začátkem
vyučování musí žáci vyčkat na svého učitele na lavičkách v budově školy.
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Zřizovatel školy, město Heřmanův Městec, finančně podporuje školu při rekonstrukcích budovy
i nákupu nástrojů a dalších výukových materiálů. Město Třemošnice zakoupilo pro ZUŠ několik
hudebních nástrojů, kvalitní orffovské nástroje a vybavilo tělocvičnu madly a zrcadly.

2.5.3. Hygienické podmínky
Škola splňuje základní hygienické požadavky dle platných předpisů. Sociální zařízení v Heřmanově
Městci prošlo rekonstrukcí v roce 2010 a 2013. Na pobočkách jsou toalety v rámci objektu základních
škol dobře přístupné. V Třemošnici byly v letech 2012 a 2013 též rekonstruovány toalety a položena
podlaha v tanečním sále.
Učebny školy jsou prostorné, dobře větratelné, světla odpovídají hygienickým předpisům. Škola je
vytápěna centrálně. Pobočky jsou vytápěny základními školami a městem Třemošnice.
V Heřmanově Městci jsou kontajnérky na tříděný odpad.

2.5.4. Psychosociální podmínky
Žáci jsou vedeni demokratických způsobem, kdy jsou stanovena jasná pravidla. Učitelé respektují
potřeby a individualitu žáků, jsou vzory nejen znalostmi, ale i svým
vystupováním při komunikaci s ostatními žáky s kolegy, s rodiči a projevují
empatii při komunikaci se žákem. Učitel zkoumá vztahy ve skupině žáků,
vede řízené dialogy, začleňuje do výuky hry na sociální komunikaci
a kooperaci ve skupině a vyzdvihuje nezbytnost spolupráce a jedinečnost
každého člena skupiny. Učitel potírá nevhodné způsoby chování
i vyjadřování. Učitelé vedou žáka k práci s chybou, ale i s úspěchem. Starší
žáci pomáhají mladším a ti se k nim učí jednat s úctou a respektovat je,
zároveň se mohou stát i inspirací.
Tento přístup slouží jako prevence sociopatologických jevů např. šikany.
Žáci mají možnost spoluúčasti v rozhodování v průběhu studia pod vedením
pedagogů a při spolupráci s rodiči.
Ke každému žákovi volí pedagogové individuální přístup dle jeho potřeb, věku a osobnostního
charakteru. Pedagogové volí organizaci hodiny tak, aby žáci nebyli přetěžováni např. střídáním
činností, ale ani podceňováni. Žáci jsou vedeni k údržbě svého okolí, pomoci při výzdobě školy a
přípravě nástěnek, čímž získávají úctu k práci druhých a k rozvoji estetického vnímání.
Pro žáky i rodiče je v ZUŠ v Heřmanově Městci, k odpočinku i k načerpání nových sil, připraven
relaxační koutek.

2.5.5. Bezpečnostní podmínky
Žáci školy jsou pravidelně seznamováni se školním řádem a do výuky jsou začleněna pravidla
slušného chování, kterými se řídí i pedagogové a tímto jsou pro žáky vzory v jejich chování a jednání.
Pedagogové spolu před žáky kultivovaně hovoří, předkládají další spolupracovníky jako vzory
a hovoří se žáky o jejich práci, úspěších a možnostech spolupráce. Starší žáci pomáhají mladším a ti se
k nim učí jednat s úctou a respektovat je, zároveň se mohou stát i inspirací.
Umělecký projev se stává jednou z forem žákova vyjádření a vede k uspokojení jeho zájmů a potřeb.
Součástí přihlášky do ZUŠ je i prohlášení o zdravotní způsobilosti žáka, které může být určující pro
organizaci výuky i jako prevence patologických jevů či zdravotních komplikací.
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2.6. Vyučované obory
První týden v září se koná domluva rozvrhu v ZUŠ. Nově příchozí žáci vykonají talentovou zkoušku či
prokáží předpoklady pro studium v umělecké škole na zápise nebo individuelně v průběhu roku. Dále
si domluví rozvrh s učitelem individuální výuky i s učitelem kolektivní výuky. Platný rozvrh hodin je
zveřejněn na webových stránkách školy. Rozvrhy jsou vyvěšeny i na učebnách a žáci je mají písemně
uvedené v žákovských knížkách. Na stránkách školy jsou ke stažení i rozpisy, kde a kdy příslušný
pedagog vyučuje, kontakty na pedagogy a formuláře školy. Jakékoliv změny jsou vždy nejméně 1 den
předem uvedeny na webových stránkách školy. O platbách školného jsou rodiče informováni písemně
prostřednictvím tištěné složenky, kde jsou uvedeny všechny potřebné údaje. Mimo to je výše školného
s předstihem uvedena na webových stránkách školy v samostatném oddíle. V případě účasti na školní
akci obdrží žák pověření s údaji o místě a času popř. dopravě na danou akci.

•

Obory
Oblasti
Hudební (HO)

Hudební interpretace a tvorba

Vzdělávací zaměření/ Studijní
zaměření
• Přípravné hudební studium
•

•

Dechové nástroje: hra na zobcovou flétnu, klarinet,
příčnou flétnu, saxofon,
trubku, baskřídlovku, lesní roh
Smyčcové nástroje: hra na
housle
Strunné nástroje: hra na kytaru, elektrickou kytaru,
basovou kytaru
Klávesové nástroje: hra na klavír, elektrické klávesy
Bicí nástroje: hra na bicí
soupravu
Zpěv: klasický, populární

•
•
•

Přípravné výtvarné studium
Přípravná keramika
Výtvarná tvorba

•

Keramika

•
•

Přípravné taneční studium
Tanec

•
•
•
•

Recepce a relflexe hudby
•

Výtvarný (VO)

Výtvarná tvorba

Recepce a relflexe výtvarného
umění
• Taneční (TO)
Taneční tvorba a interpretace
Recepce a relflexe tanečního
umění

Předměty*
•
•
•

•
•
•
•
•

Hra na nástroj
Hudební nauka
Hra na nástroj (hra na:
zobcovou flétnu,
klarinet, příčnou flétnu,
saxofon, trubku,
baskřídlovku, lesní roh,
housle, kytaru,
elektrickou kytaru,
basovou kytaru, klavír,
elektrické klávesy, bicí
soupravu), klasický
zpěv, populární zpěv
Souborová hra
Orchestrální hra
Komorní hra
Základy souhry
Hudební nauka

•
•
•
•
•

Plošná tvorba
Prostorová tvorba
Keramika
Doplňkové činnosti
Výtvarná kultura

•
•
•

Taneční praxe
Gymnastická praxe
Taneční kultura

* hlavní předmět je vyznačen tučně

Týdenní hodinové dotace jsou uvedeny v tabulkách u jednotlivých studijních zaměření, ale výuka
může být přizpůsobena potřebám žáků i školy a organizována za 1 – 4 týdny v takovém rozsahu, aby
stanovená týdenní hodinová dotace byla zachována alespoň v měsíčním průměru.
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2.6.1. Organizace oborů
Hudební obor**
Typ studia

Délka
Způsob přijetí
Zkoušky během
Forma studia
studia
studia
Přípravné studium (PS)
Zkouška před komisí Kolektivní (hudební
Přípravný 1 – 2 roky Od 5 let.
nauka)
stupeň
Podání přihlášky a prokázání pro přijetí
do
1.
ročníku
I.
stupně
Individuální (hra na
vzdělávání
studijních předpokladů.
základního studia.
nástroj)
Základní studium
7 let
Od 7 let.
3. ročník
Kolektivní (hudební
I. stupeň
Postupová
zkouška
nauka, souborová hra,
vzdělávání
z nástroje a hudební
orchestrální hra, komorní
nauky.
hra, základy souhry)
Individuální (hra
Navazující studium po
5. ročník
na nástroj)
zkoušce před komisí na konci Zkouška z hudební
roku v době postupových
nauky a hry
zkoušek nebo vystoupením na a transpozice
koncertu.
předepsaných písní.
Podání přihlášky a talentová 7. ročník
zkouška před komisí.
Hra na absolventském
koncertu/ zkouška před
komisí.
Od 13 let .
Zkouška před komisí Individuální (hra
Přípravné 1 rok
na nástroj)
studium II.
Podání přihlášky a talentová pro přijetí do
1.
ročníku
II.
stupně
Kolektivní (souborová hra,
stupně
zkouška před komisí.
základního studia.
orchestrální hra, komorní
hra, základy souhry,
hudební nauka)
Od 14 let.
Hra na absolventském Individuální (hra
II. stupeň 4 roky
koncertu/ zkouška před na nástroj)
vzdělávání
Navazující studium po
komisí.
Kolektivní (souborová hra,
úspěšném ukončení studia
orchestrální hra, komorní
I. stupně základního studia.
hra, základy souhry,
Podání přihlášky a talentová
hudební nauka)
zkouška před komisí pro
přijetí do 1. ročníku II. stupně
základního studia.
4 roky
Od 18 let
Individuální (hra
Studium
Navazující studium po
na nástroj)
pro dospělé
úspěšném ukončení studia
Kolektivní (souborová hra,
II. stupně základního studia.
orchestrální hra, komorní
hra, základy souhry)
Podání přihlášky a vykonání
talentové zkoušky před
komisí.
Nadaní žáci, žáci připravující Zkouška před komisí Kolektivní (hudební
Rozšířené 1-7 let
se na střední a vysoké
na konci každého roku. nauka, souborová hra,
studium
odborné školy.*
orchestrální hra, komorní
I. stupně
hra, základy souhry)
II. stupně 1- 4 roky
Individuální (hra
na nástroj)
*rozhoduje ředitel školy
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Výtvarný obor**
Typ studia

Délka
Způsob přijetí
Zkoušky během studia
Forma studia
studia
Přípravné studium (PS)
Vystavení výtvarných prací Kolektivní
Přípravný 1 – 2 roky Od 5 let.
stupeň
Podání přihlášky a prokázání na závěrečné školní výstavě
pro přijetí do 1. ročníku
vzdělávání
studijních předpokladů.
I.stupně základního studia.
Základní studium
7 let
Od 7 let.
3. ročník
Kolektivní
I. stupeň
Prezentování výtvarných
vzdělávání
Navazující studium po
zkoušce před komisí na konci prací na závěrečné školní
výstavě.
roku v době postupových
zkoušek (je možno nahradit 7. ročník
Prezentování
výstavou prací).
Podání přihlášky a talentová absolventských prací
v rámci závěrečné školní
zkouška před komisí.
výstavy.
Od 13 let.
Vystavení výtvarných prací Kolektivní
Přípravné 1 rok
studium II.
Podání přihlášky a prokázání na závěrečné školní výstavě
pro přijetí do 1. ročníku
stupně
studijních předpokladů.
II.stupně základního studia.
Od 14 let.
4. ročník
Kolektivní
II. stupeň 4 roky
Výstava absolventských
vzdělávání
Navazující studium po
prací v rámci závěrečné
úspěšném ukončení studia
I. stupně základního studia. školní výstavy.
Podání přihlášky a talentová
zkouška před komisí pro
přijetí do 1. ročníku II. stupně
základního studia (je možno
nahradit výstavou prací).
4 roky
Od 18 let.
Kolektivní
Studium
Navazující studium po
pro dospělé
úspěšném ukončení studia
II. stupně.
Podání přihlášky a talentová
zkouška před komisí pro
přijetí do 1. ročníku studia pro
dospělé.
Kolektivní
Rozšířené 1 - 7 let Nadaní žáci, žáci připravující Prezentace přípravných
se na střední a vysoké
výtvarných prací
studium
odborné školy.*
k talentovým zkouškám
I. stupně
na jednotlivé typy
II. stupně 1- 4 roky
uměleckých škol v rámci
závěrečné školní výstavy.
*rozhoduje ředitel školy
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Taneční obor**
Typ studia

Délka
Způsob přijetí
Zkoušky během
studia
studia
Přípravné studium (PS)
Taneční vystoupení
Přípravný 1 – 2 roky Od 5 let.
stupeň
Podání přihlášky a prokázání pro přijetí do
1. ročníku I.stupně
vzdělávání
studijních předpokladů.
základního studia.
Základní studium
7 let
Od 7 let.
3. ročník
I. stupeň
Taneční vystoupení/
vzdělávání
Navazující studium po
zkoušce před komisí na konci účast na soutěži.
roku v době postupových (je 7. ročník
možné nahradit vystoupením Absolventské
na soutěži nebo vystoupením) vystoupení/ účast na
soutěži.
zkoušek.
Podání přihlášky a talentová
zkouška před komisí.
Od 13 let.
Taneční vystoupení
Přípravné 1 rok
studium II.
Podání přihlášky a talentová pro přijetí do
1. ročníku II. stupně
stupně
zkouška před komisí.
základního studia.
4
roky
Od
14
let.
4. ročník
II. stupeň
Absolventské
vzdělávání
Navazující studium po
vystoupení/ účast na
úspěšném ukončení studia
I. stupně základního studia. soutěži.
Podání přihlášky a talentová
zkouška před komisí pro
přijetí do 1. ročníku II. stupně
základního studia.
4 roky
Od 18 let
Studium
Navazující studium po
pro dospělé
úspěšném ukončení studia
II. stupně základního studia.
Podání přihlášky a talentová
zkouška před komisí pro
přijetí do 1. ročníku studia pro
dospělé.
Rozšířené 1 - 7 let Nadaní žáci, žáci připravující Zkouška před komisí
se na konzervatoř nebo jinou na konci každého
studium
uměleckou školu.*
roku.
I. stupně
14
roky
II. stupně

Forma studia

Kolektivní

Kolektivní

Kolektivní

Kolektivní

Kolektivní

Kolektivní

*rozhoduje ředitel školy

Uchazeči, kteří překročili věk stanovený viz výše, mohou být podle výsledků talentové zkoušky
výjimečně přijati do některého z vyšších ročníků základního studia podle ŠVP.
Přeřazení stávajících žáků do vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků je
možné pouze u mimořádně nadaného žáka (na základě vyjádření z pedagogicko psychologické
poradny) na konci prvního nebo na konci druhého pololetí a to po úspěšném vykonání postupových
zkoušek ze všech povinných předmětů.
Přestup na jiné studijní zaměření.
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1. Přestup na jiné studijní zaměření znamená, že žák nemusí absolvovat přijímací řízení.
2. Přestup na jiné studijní zaměření je možný pouze v rámci oboru.
3.Tento přestup je možný pouze na návrh učitele hlavního předmětu a doporučení pedagogické rady
(rozhoduje ředitel školy).
4. Při tomto přestupu žák nastupuje do 1. ročníku I. nebo II. stupně základního studia podle jeho věku.
Kontinuální přestup (tj. žák pokračuje v následujícím ročníku po ročníku původního studijního
zaměření) je možný pouze u dechových plátkových a nátrubkových nástrojů a u klávesových nástrojů.
Ve studiu hudební nauky žáci plynule pokračují.
5. Po tomto přestupu může žák studovat dále i původní studijní zaměření.
Přestup na jiné pracoviště.
1. Příslušnost žáka ke konkrétnímu pracovišti znamená, že žák hudebního oboru je povinen absolvovat
hlavní předmět a hudební nauku na tomto pracovišti (výjimečně může ředitel školy povolit docházku
do hudební nauky na jiném pracovišti), žáci výtvarného a tanečního oboru pak všechny předměty.
2. Přestup na jiné pracoviště je možný pouze na návrh učitele hlavního předmětu a doporučení
pedagogické rady (rozhoduje ředitel školy).
Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání, uvolní žáky
z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. Žákům je nabídnuta alternativa dalšího
vzdělávání tak, aby byla žákovi maximálním přínosem pro rozvoj jeho dovedností a naplněna forma
výuky (individuální, kolektivní) pro studium daného ročníku.
Pakliže žák navštěvuje několik studijních zaměření, je volen buď jeden předmět kolektivní hry, který
by byl žákovi maximálním přínosem pro rozvoj všech jeho dovedností popř. žák navštěvuje další
předměty kolektivní hry.

3. Zaměření školy a její vize
Zaměření školy
Základní umělecká škola poskytuje vzdělání žákům na 6 rozličných pracovištích, což vede k flexibilitě
pedagogických přístupů i organizaci výuky za účelem kvalitního a srovnatelného vzdělání na všech
pobočkách s možností dalšího studia na středních odborných školách.
ZUŠ se zaměřuje na všechny žáky, kteří “chtějí” studovat v naší škole, prokáží studijní předpoklady,
věnují se aktivně studiu, jeho přípravě a dodržují školní řád.
Výuka je přizpůsobena požadavkům dnešních žáků a jejich rodičů, kteří z větší části chtějí hrát
moderní skladby a písně, pracovat na počítačích (notační a grafické programy) a být zařazeni do
různých hudebních a tanečních uskupení, která se účastní místních koncertů, vystoupení a slavností
nebo vystavují na soutěžích i městských a obecných výstavách a slavnostech.
Naši umělci absolvují v hodinách výuky “lekce”:
žáci získávají základní technické dovednosti uměleckého řemesla:
• uměleckého řemesla
hrají, zpívají, cvičí, tančí, kreslí, malují, modelují
žáci jsou vedeni k zodpovědné přípravě na koncerty, jak samostatně
• zodpovědnosti
tak v kolektivních uskupeních, dbají, aby byli omluveni předem,
pokud se nemohou dostavit
• spolupráce a sounáležitosti žáci jsou vedeni k práci na společném díle a společné prezentaci díla,
učí se pracovat se svou rolí ve skupině, uvědomují si nezbytnost
ostatních členů, pomáhají mladším spolužákům, podporují vrstevníky,
respektují starší a zkušenější
žáci se mohou účastnit mezipředmětových vztahů, spolupráce
• úcty a tolerance
s mladšími i staršími spolužáky a učiteli dalších oborů, žáci jsou
vedeni k úctě k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami
i k žákům nadaným, žáci mohou pomáhat při výzdobě školy
• úspěchu i práce s chybou žáci mají možnost zažít úspěch při veřejných koncertech,
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•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

vystoupeních a výstavách před spolužáky, rodiči i veřejností, učí se
aktivně pracovat s chybou, znát své přednosti a účelně napravovat
nedostatky, mají možnost se podílet na přípravě výstav a organizaci
koncertů, mohou vystupovat samostatně, společně s učitelem nebo
v kolektivních uskupeních, dle individuálních možností žáka
a skupiny
žáci se učí kultivovanému chování a vystupování na výstavách,
společenských návyků
koncertech, mezi spolužáky a učiteli, žáci jsou vedeni ke slavnostnímu
oblékání na koncerty, výstavy a vystoupení
přijetí autority a pravidel žáci jsou vedeni k přijetí autority učitele i dalších učitelů školy,
k dodržování školního řádu i daných pravidel učitele nástroje či
skupiny
žáci jsou vedeni k širšímu zájmu o svůj obor, mohou s učitelem
uměleckého rozhledu
konzultovat své zájmy a specifika, mohou využít literaturu, media,
internet, získávají souvislosti mezi teorií a praxí, jsou vedeni k užívání
terminologie
žáci mohou zažít vánoční besídku, den otevřených dveří, společnou
zábavy a her
radost z muzicírování v ZUŠ, radost při šíření umění při koncertech
na ZŠ a MŠ, mohou se vyjádřit na žákovských webových stránkách
a podílet se na školním komixu
žáci jsou vedeni k řízeným dialogům se spolužáky i učiteli, učí se
komunikace
kultivovanému projevu při uvádění koncertů, vzorem je kultivovaný
projev učitele při komunikaci se žákem, rodiči i spolupracovníky
školy
žáci mohou experimentovat se svým nástrojem, technikami, vlastním
experimentování a
tělem, s možnostmi jejich využití, žáci se seznámí s rozličnými druhy
objevování
umění a jsou vedeni k utváření vlastního názoru a vkusu
žáci mohou vystupovat, vystavovat a koncertovat na městských
radosti ze šíření umění
slavnostech a výročích, kde jsou vítáni širokou veřejností
žáci se učí, jak dbát o své tělo, správně dýchat, pracovat s tělem i jeho
úctě k vlastnímu tělu a
částmi při hře a tanci, umělecky jej znázornit
uměleckému projevu
k celoživotnímu vzdělávání učitelé jdou žákům příkladem a absolvují pravidelná školení, předávají
žákům zkušenosti ze školení, sami nacvičují skladby, koncertují,
vystupují, vystavují, žáci mají možnost vyhledávat další způsoby
vzdělávání
k aktivnímu využití volného žáci jsou vedeni k plnění domácích úkolů, jsou jim předkládány
návrhy na domácí přípravu, témata ke zpracování dle jejich zájmů
času
a možnosti koncertování, vystavování a vystupování ve volném čase
k sounáležitosti s kulturou žáci se učí hrát a poslouchat skladby českých autorů, nacvičují lidové
písně, jsou seznamováni s českými interprety, autory, choreografy aj.
žákům jsou předkládány vzory z reálného života, jsou jim nabízeny
k přípravě na umělecký
možnosti využití uměleckého řemesla i studium na středních
profesní život
a vysokých školách

Vize školy
Vizí školy je vzdělat a vychovat umělce, kteří získané znalosti a dovednosti uplatní v běžném životě
nebo i v dalším vzdělávání, účastní se soutěží, koncertů, výstav a představení, prohlubují své znalosti
a dovednosti v uměleckém oboru, hledají možnosti k uplatnění a šíření svého uměleckého zaměření
a váží si kulturních hodnot i dalších uměleckých profesí.
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4. Výchovné a vzdělávací strategie
Kompetence

Obor
Strategie
Kompetence k umělecké komunikaci
HO
Učitel:
Umělecká produkce
VO
motivuje žáka (skupinu) dle jeho individuálního zaměření, při výuce
TO
využívá zásady individuálního přístupu, názornosti, přiměřenosti,
posloupnosti, komplexnosti, užitku, důslednosti, soustavnosti,
tvořivé aktivity, uvědomělosti, trvalosti, vědeckosti vyučování
a jednoty konkrétního a abstraktního, vede žáka
k aktivní hře a souhře, vybírá repertoár s ohledem na žáka,
předehrává skladby různých stylů a žánrů, využívá rozličné techniky
a maximální možnosti nástroje, podporuje žáka
v samostatnosti, vede žáka k poslechu reprodukované hudby
a spolužáků, připravuje žáka na veřejné vystupování, koriguje
experimentování a improvizování na nástroj, seznámí žáka
s notačním programu, aktivně učí žáka pracovat s úspěchem
i s chybou, užívá uměleckou terminologii, využívá
mezipředmětových vztahů, uplatňuje zpětnou vazbu, vede žáka
k vytvoření dynamickému stereotypu
HO
Učitel:
Orientace v umění
VO
využívá úvodní, průběžnou a globální motivaci dle zaměření a věku
TO
žáků, vyučuje formou her s využitím říkadel, písní, ilustrací
z dětského světa, do kterého zapojuje výchovně vzdělávací prvky,
využívá projektové vyučování a práci ve skupinách, organizace
hodiny uzpůsobuje věku dětí, využívá rozličné názorné a metodické
pomůcky, obrazy a mapy, využívá moderní technologii k výuce,
k její přípravě a k názornému vyhledávání dat, umožňuje žákům
úplnou uměleckou realizaci, vede žáky k výměně uměleckých
názorů, vytváří inspirující a podnětné prostředí,využívá a předkládá
literaturu, užívá hudební terminologii, využívá mezipředmětových
vztahů, uplatňuje zpětnou vazbu, pracuje se zásadou jednoty
konkrétního a abstraktního
Kompetence osobnostně sociální
HO
Učitel:
Dlouhodobé a
VO
stanoví s žákem (skupinou žáků) krátkodobý a dlouhodobý cíl, který
systematické
TO
v průběhu upravuje dle individuálního rozvoje žáka, připraví obsah,
sebezdokonalování
uzpůsobí organizaci výuky, žákovi jde příkladem nebo předkládá
kvalitnější vzor, rozebírá s žákem klady, nedostatky a možnosti
nápravy, využívá pravidelného hodnocení v různých formách,
doporučuje koncerty, výstavy, vyhledává pro žáka vhodné
a bezpečné webové stránky s danou tematikou, vede jej k aktivnímu
poslechu a výběru kvalitní hudby, formuje žákovu hudební osobnost
s ohledem na temperament a charakter žákovi osobnosti, plně
podporuje touhu dosáhnout daných cílů, u kolektivní výuky zavede
rituály
Učitel:
Přínosnou práci v týmu HO
VO
připravuje žáka na vedoucí i podřízenou roli ve skupině, podporuje
TO
zájem starších žáků při souhře (spolupráci) s mladšími, předkládá
žáky za vzor, stanovuje jasná pravidla při práci v týmu, vede diskusi
žáků, rozdělí role, hodnotí umělecké výkony, ale i práci v týmu, vede
žáka k odpovědnosti za společné dílo, využívá individuální přístup
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Sounáležitost
s kulturou

HO
VO
TO

Zapojení do kulturního HO
VO
dění
TO

a přirozenosti žáků, učí žáka vynášet a přijímat kreativní kritiku
i pochvalu, skupina učitelů na žáka jednotně působí
Kompetence kulturní
Učitel:
hraje a zpívá českou národní hymnu, lidové písně mollové a durové
místní, moderní písně, seznámí žáky s díly, autory a interprety
českého a zahraničního umění, doporučuje koncerty, výstavy,
divadla, připravuje společně s žáky koncerty k obecním a městským
slavnostem, k výročím, organizuje tematické výlety a vycházky,
upozorňuje na významná data, informuje o úspěších města, školy,
učitelů a spolužáků, vybírá repertoár, reprodukce
od českých autorů, přiblíží vhled do kulturních kořenů skladby,
reprodukce, choreografie, rozebírá vznik díly, historické zařazení
a osobnost autora
Učitel:
připravuje žáka na veřejná vystoupení, seznámí žáka s prací
na podiu, vede žáka ke kultivovanému projevu a estetickému
vnímání, umožní žákům podílet se na organizaci výstav a koncertů,
s žáky připravuje upomínkové a propagační předměty, podporuje
žáka v aktivitě, vede žáky k úpravě a údržbě svého okolí, vyzvedává
úspěchy žáků i skupin, umožní jejich prezentaci
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5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů
5.1. Hudební obor

1. Obecná charakteristika výuky hudebního oboru
Pro pochopení toho, proč je ŠVP HO koncipován tak, jak je zřejmé z příslušných podrobně
rozpracovaných dokumentů pro jednotlivé předměty, je třeba nejprve velmi stručně objasnit obecnou
problematiku výuky hudby.
Z pohledu výuky má hudba v podstatě dvě základní složky:
a) tvořivou (tvůrčí)
b) interpretační
Přirovnáme-li hudbu k lidské řeči, můžeme říci, že tvůrčí složka hudby odpovídá schopnosti nejprve
opakovat slyšená slova a posléze mluvit (úměrně věku tvořit jednoduché i složitější věty, které dávají
jasný smysl), složka interpretační pak nachází paralelu ve čtení již napsaných textů (prostá reprodukce,
umělecký přednes). Je zřejmé, že dítě se nejprve učí rozumět jazyku a mluvit a teprve potom číst a psát
jednoduché a posléze event. složitější vlastní projevy. Je také evidentní, že k praktickému životu je
nutné zvládat obě složky.
Výuka hudby je v posledních několika desetiletích v praxi založena v podstatě pouze na principu
interpretačním, kdy od začátku dítě hraje z not (tzn.“čte“ již napsaný a zachycený hudební text), aniž
by bylo schopno i jen velmi jednoduchého opakování slyšené hudby či dokonce vlastního tvůrčího
hudebního projevu (tato složka bývá značně nebo i zcela potlačena). V praxi se to projevuje zejména
tím, že rozsah výuky přiřazených předmětů jako elementární improvizace, příprava k souhře, hra
z listu je minimalizován a jejich praktický význam je podceňován či zcela nepochopen.
Tento přístup má několik zásadních nedostatků :
a) poskytuje neúplné vzdělání (žák neumí „mluvit“, umí pouze „číst“)
b) neumožňuje zejména v některých nástrojích např.klavír plynulé zapojení absolventů základních
uměleckých škol do amatérských souborů hrajících moderní, populární nebo jazzovou hudbu
c) ztěžuje absolventům odborných škol uplatnění na trhu práce
d) nenaučí žáky to, co bychom mohli nazvat „schopnost myslet v daném oboru“
Napravit výše uvedené nedostatky je základním cílem ŠVP HO.
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2. Posláním školy je poskytovat vzdělání
Vzhledem k neustálému nárůstu nových poznatků a informací je základním principem moderních
pedagogických postupů, ze kterých se vychází při tvorbě ŠVP HO, nekompromisní diferenciace učiva
a úsilí o postihnutí věcí podstatných, klíčových, nejdůležitějších.
Vzdělání lze chápat jako trvalé osvojení určitých praktických schopností, vědomostí, dovedností,
návyků či postojů, které můžeme v hudebním oboru vymezit pro většinu nástrojů těmito pojmy:
a) samostatná interpretace skladeb různých žánrů z notového záznamu
b) schopnost souhry s učitelem či žáky
c) schopnost doprovodu sólisty ve skladbách různých žánrů (dle možností nástroje)
d) vědomí základních harmonických souvislostí jednoduchých i složitějších skladeb
e) hra z akordických značek
f) hra bez not (tím není míněno hra zpaměti)
g) rytmická a technická nezávislost rukou vycházející z moderní rytmiky
h) rytmizace doprovodů (vycházející z moderní rytmiky)
i) rytmizace melodie (vycházející z moderní rytmiky)
j) rytmická improvizace
k) melodická improvizace
l) intonační dovednosti
m) schopnost samostatně analyzovat a studovat neznámé skladby různých žánrů
n) osvojení pozitivních pracovních návyků a postojů
o) orientace v historii klasické i populární hudby (poslechová i faktografická)
3. Konkrétní východiska při výuce hudebního oboru
Pedagogické postupy vycházejí ze skutečnosti, že důraz je kladen zejména na rozvoj dovedností,
schopností a vědomostí trvalého charakteru.
a) vědomosti naukového charakteru jsou redukovány na naprosto nezbytné základní minimum
b) je kladen velmi silný důraz na logické pochopení a provázání základních vědomostí s jejich
praktickým použitím u jednotlivých hudebních nástrojů
c) za nejdůležitější východisko vědomostí naukového i dovedností praktického charakteru je
považována durová stupnice včetně všech logických souvislostí (vychází se z předpokladu,
že žák, který je schopen zahrát stupnici, je schopen se v této tónině hudebně vyjádřit bez pomoci
notového záznamu způsobem odpovídajícím jeho věku a délce studia)
d) rozvoj hudebnosti se provádí zejména s důrazem na rytmiku (rytmická nezávislost rukou,
rytmická představivost, samostatná analýza vícehlasých rytmů), intonaci a harmonické cítění
e) rozvoj požadovaných dovedností se provádí soustavně přiměřeně možnostem ve všech
předmětech hudebního oboru, které žák navštěvuje
f) integrujícím předmětem hudebního oboru je hudební nauka
Výše uvedené principy v podstatě shrnuje následující věta:

„Vzdělání je vše, co nám zůstane, až všechno, co jsme se naučili ve škole, zapomeneme.“
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Studijní zaměření: Přípravné studium I. stupně
Do přípravného studia jsou přijímáni žáci od 5 let po prokázání předpokladů
pro studium uměleckých oborů před komisí.
Cílem přípravného studia je hravou formou výuky podnítit zájem dětí o hudbu,
rozvíjet jejich tvořivost v instrumentálních, pěveckých, rytmických, relaxačních
pohybových a poslechových činnostech. V průběhu přípravného studia pedagog
zjišťuje, sleduje a usměrňuje zájem žáků a navrhuje možnosti dalšího studia.
Jednotlivé činnosti se v rámci všech předmětů navzájem podmiňují, doplňují
a kombinují podle stupně hudebního rozvoje žáka, zvoleného nástroje a zaměření.
Většina činností je motivována dětským světem – hudební pohádky, písničky
z pohádek, hlasy zvířátek a přírody, domov, můj nástroj.
Název vyučovaného předmětu

Týdenní hodinová dotace

Předmět/ Ročník

1.*

2.**

1

1

0-1

0-1

1-2

1-2

Kolektivní výuka

Přípravná hudební nauka

Individuální výuka

Přípravná hra na nástroj***

Celkem týdně
* od 5 let
** od 6 let (i nově příchozí žáci)
***1-4 žáci na hodině, určuje ředitel školy

Ročník
Přípravná hudební nauka

Přípravná hra na nástroj

1., 2.
Žák:
• provádí jednoduchý notový opis
• dle individuálních schopností intonuje řadu vzestupnou,
sestupnou
• slyší chybu v předehrané známé písni
• zazpívá jednoduchou lidovou píseň v rozsahu sexty
• vytleská rytmus říkadla nebo lidové písně
• vydupe metrum lidové písně
• pozná českou státní hymnu
• zopakuje dvoutaktový rytmický útvar
• reaguje pohybem, výrazem na hudbu
• provádí dechová cvičení dle učitele
• hraje na lehkoovladatelné nástroje
• určí kontrast v hudbě (silně – slabě, pomalu – rychle)
• dbá na správnou výslovnost
• spolupracuje v hodině s ostatními žáky a pedagogem
• oblíbí si některé činnosti v hodině
• vyjádří své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
• naslouchá a sleduje hudební dílo a hodnotí svůj prožitek
• uplatňuje při komunikaci pravidla slušného jednání
• popisuje relaxační prožitky z hudby
• pozná barvu svého nástroje
• osvojuje si správný posed/postoj a držení nástroje
• při hře/ zpěvu přirozeně dýchá
• osvojuje si brániční dýchání (dechové nástroje)
• zařadí svůj nástroj do skupiny nástrojů
• hraje/ zpívá jednoduché skladbičky a lidové písně
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•
•
•
•

popíše části svého nástroje
ovládá pojmy levá ruka, pravá ruka
projevuje přirozenou hudebnost a vztah k hudbě a k nástroji
rozvíjí melodické, rytmické, tonální a harmonické cítění při hře na
nástroj
• zopakuje po učiteli krátký rytmický, melodický
a rytmicko- melodický útvar

Studijní zaměření: Přípravné studium II. stupně
Do přípravného studia II. stupně jsou přijímáni žáci od 13 let po prokázání
předpokladů pro studium uměleckých oborů.
Cílem přípravného studia je připravit žáka na studium II. stupně základního
studia.
V průběhu přípravného studia pedagog zjišťuje, sleduje a usměrňuje zájem
žáků a navrhuje možnosti dalšího studia. Jednotlivé činnosti se v rámci
všech předmětů navzájem podmiňují, doplňují a kombinují podle stupně
hudebního rozvoje žáka, zvoleného nástroje a zaměření. Většina činností je
motivována zájmy studenta.
Název vyučovaného předmětu

Týdenní hodinová dotace

Předmět/ Ročník

1.

Individuální výuka Přípravná hra na nástroj*

1

Kolektivní výuka

1

Přípravná hudební nauka**
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry

**

Celkem týdně

1

1-3

* od 13 let nově příchozí žáci, 1 – 2 žáci na hodině, určuje ředitel školy
**zařazení doporučuje učitel individuální výuky

Ročník
1.
Přípravná hudební Žák:
nauka
• se aktivně připravuje na studium II. stupně základního studia
• provádí notový opis, přepis, diktát
• dle individuálních schopností intonuje řadu vzestupnou,
sestupnou, akordy dur x moll
• určí chybu v předehrané známé písni, stupnici, naposlouchané skladbě
• si vytvoří pamětní repertoár lidových i umělých písní dle jednotlivých
studijních zaměření
• vytleská rytmus a metrum lidové písně
• zpívá popř. hraje českou státní hymnu
• zopakuje náročnější rytmický útvar
• určí období vzniku skladby popř. skladatele
• provádí samostatně dechová cvičení
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• hraje na lehkoovladatelné nástroje dle zápisu
• poslouchá aktivně skladby, určí změny, přechody, kontrasty
• dbá na správné termíny a názvosloví
• spolupracuje v hodině s ostatními žáky a pedagogem, aktivně komunikuje
• oblíbí si některé činnosti v hodině
• vyjádří své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
• naslouchá a sleduje hudební dílo a hodnotí svůj prožitek
• uplatňuje při komunikaci pravidla slušného jednání
• popisuje relaxační prožitky z hudby
Přípravná hra na Žák:
nástroj
• si osvojuje správný posed/postoj a držení nástroje
• při hře přirozeně dýchá
• osvojuje si brániční dýchání (dechové nástroje)
• zařadí svůj nástroj do skupiny nástrojů
• osvojí si techniku hry dle individuálních schopností
• popíše části svého nástroje
• projevuje přirozenou hudebnost a vztah k hudbě a k nástroji
• rozvíjí melodické, rytmické, tonální a harmonické cítění při hře na nástroj
• hraje/ zpívá s učitelem, jiným žákem
• zpívá a hraje dle charakteru písně či skladby
• ve skupině se prosadí, ale i podřídí, při společných činnostech se domlouvá
a spolupracuje
• užívá základních hudebních pojmů při diskusi
• pozorně naslouchá a hodnotí svoje prožitky
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Předmět: Hudební nauka
Hudební nauka je určena žákům všech vzdělávacích zaměření
hudebního oboru. Jedná se o kolektivní teoreticko-praktický
předmět, ve kterém se žáci seznamují s notovým zápisem,
stavbou písní, akordickým doprovodem, notačním programem
Sibelius a s dějinami hudby. Výuka probíhá formou her,
objevování,
experimentování,
muzicírování,
diskusí,
systematického vzdělávání dle věku a složení skupin.
Žáci jsou vedeni k prohloubení vlastních hudebních dispozic
a samostatnosti v plnění úkolů.
Hudební nauka je povinný předmět pro všechny studenty
1. – 5. ročníku I. stupně základního studia, ale mohou ji navštěvovat i studenti, kteří nastoupili přímo
na II. stupeň základního studia, v tomto případě je nejvýše 2letá. Znalosti a dovenosti z hudební nauky
prokáže žák ve 3. ročníku I. stupně základního studia před komisí a v 5. ročníku I. stupně základního
studia vykoná závěrečnou zkoušku. Nemůže-li žák ze závažných důvodů docházet do hudební nauky,
podá písemnou žádost o komisionální přezkoušení. Je-li této žádosti ředitelem školy vyhověno, je
zákonným zástupcům žáka sdělen termín a obsah zkoušky (minimálně 1 měsíc před zkouškou).
Znalosti z hudební nauky studenti II. stupně základního studia před komisí neprokazují.
Výuka probíhá ve skupině maximálně 20 žáků dle měsíčních plánů a je zaměřena na osvojení
hudebních znalostí, dovedností a na rozvoj individuálních hudebních dispozic.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Kolektivní výuka
Hudební nauka

1.*
1

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1

7

*od 7 let

Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Kolektivní výuka
Hudební nauka

Týdenní hodinová dotace
1.
2.
3.
4.
1
1

*od 14 let pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník I. ZS*
1.
2.
II. ZS
1.
Žák:
Žák:
Hudební
nauka
• se orientuje
• vytleská 1. doby lidové
v jednoduchém
písně
notovém záznamu (noty • zpívá kánon
c1 – g2 v houslovém
• reaguje na dirigentská gesta
klíči, c – c1 v bas. klíči, • zapíše a přečte noty g – c3
délky not a pomlk,
v houslovém klíči a C – e1
čtvrťové takty)
v basovém klíči
• zapíše 4 durové
• určí délku not s tečkou
stupnice s #
• vyjmenuje základní
• u probraných stupnic
dynamická a tempová
zapíše tónický
označení
kvintakord a jeho
• zapíše 4 durové stupnice
obraty
s bé
• rozliší sluchem akord • u probraných stupnic zapíše
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3.
Žák:
• tleská 2. doby v lidové písni
• určí základní intervaly
• rozliší nástroje
v reprodukované hudbě
• zazpívá základní intervaly
podle opěrných písní
• zazpívá akord moll
• zapíše 4 mollové stupnice s
# + T5 s obraty, D5
• u všech probraných stupnic
zapíše S5
• pokračuje ve studiu
durových stupnic
• zapíše a přečte noty e – e3

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

dur/ moll
zazpívá akord dur
•
vytleská dle zápisu
•
krátký rytmický útvar
zopakuje krátký
•
rytmický, melodický,
rytmicko-melodický
útvar
•
transponuje úryvek
lidové písně alespoň do •
jedné probrané tóniny
provádí dechová cvičení •
dle učitele
na elementární úrovni
vyjádří náladu hudby •
pohybem
vyjmenuje základní
znaky pravěké a
•
současné hudby
zpívá unisono
vyjadřuje subjektivní •
názory (pocity) na
skladbu, píseň, situaci
komunikuje dle pravidel •
slušného chování
se při společných
činnostech domlouvá •
a spolupracuje
hovoří o hudebních
•
prožitcích
další viz přípravná
•
hudební nauka

T5 + obraty a D5
v houslovém klíči a A1 – g1
v basovém klíči
vyjmenuje názvy intervalů
orientuje se v osminových • v notovém zápisu využívá
všechny probrané délky not
taktech
a pomlk
vyjmenuje hlavní
představitele a skladby 20. a • vyťuká jednoduchá
dvojhlasá rytmická cvičení
19. století
samostatně provádí dechová • zopakuje krátký rytmický,
melodický, rytmickocvičení
melodický útvar
vytleská jednohlasá
• transponuje lidovou píseň
rytmická cvičení
do nejčastěji využívaných
zopakuje krátký rytmický,
tónin
melodický, rytmicko• vyjmenuje hlavní
melodický útvar
představitele a skladby
má při hře na tělo
a lehkoovladatelné nástroje 18. a 17. století
• zpívá povinné písně
uvolněné končetiny
• subjektivně definuje svůj
určí skladatele a název
záměr studia
skladby předehraného
úryvku
• aktivně komunikuje při
společné práci
zkultivoval vyjadřování
subjektivních názorů
• je začleněn do řízené
na skladbu, píseň, situaci
diskuse, kde užívá
se při společných činnostech elementárního názvosloví
aktivně domlouvá
• připraví se na vůdčí i
a spolupracuje
podřízenou roli ve skupině
hodnotí klady a zápory
• pomáhá mladším
činnosti, studia aj.
spolužákům a získal vzory
mezi staršími spolužáky
pomáhá mladším
spolužákům
• zpívá píseň s užitím
dynamiky dle nálady
určí náladu skladby u
skladby
slyšených písní a napodobí
ji
• hovoří o relaxačním
prožitku z hudby

* ZS = základní studium I. a II. stupně

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Teoretické znalosti z 1. – 3. ročníku studia hudební nauky viz výše.
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Ročník I. ZS*
4.
5.
II. ZS
2.
Žák:
Žák:
Hudební
nauka
• vyťuká složitější dvojhlasá rytmická cvičení
• propojí teoretické vědomosti
s praktickými dovednostmi
• zopakuje krátký rytmický, melodický,
formou závěrečné práce z HN
rytmicko-melodický útvar
• formuje svou hudební
• zapíše 4 mollové stupnice s bé
osobnost
• pokračuje ve studiu durových stupnic
• u probraných stupnic zapíše D7 a jeho obraty • zapisuje další durové
a mollové stupnice s akordy
• prohloubí znalost intervalů
• vytváří vlastní melodicko• zapíše předehraný úryvek lidové písně
rytmické útvary
• harmonizuje durové stupnice a jednoduché
• orientuje se v jednoduchých
melodie hlavními a vedlejšími kvintakordy
hudebních formách
• vyjmenuje hlavní znaky hudby do 17. století
• určí základní znaky skladeb
• orientuje se v hudebních uskupeních, rozdělí
v jednotlivých epochách
nástroje a hlasy do skupin
• orientuje se v jednoduchých hudebních formách • zpívá další povinné písně
• respektuje učitele jako
a stavbě skladeb
hudební autoritu a vůdčí
• vyjmenuje základní znaky žánrů populární
osobnost ve studiu
hudby
• aktivně vyhledává spolupráci
• hodnotí reprodukovanou hudbu
(souhru) se spolužáky s učiteli
• uvědomí si svůj záměr studia a další možnosti
• uvědomuje si své přednosti
k jeho dosažení
• přijímá a vynáší pochvalu, ale i kreativní kritiku a slabé stránky
• profiluje svoji uměleckou
při individuální i společné práci
osobnost
• užívá při diskusi elementárního názvosloví
• pomáhá mladším a inspiruje
• je tolerantní k názorům druhých
se staršími či vrstevníky
• pomáhá mladším spolužákům a získal vzory
• využívá i zapíše výrazové
mezi staršími spolužáky i vrstevníky
prvky
• kultivuje posluchačské schopnosti a rozšiřuje si
• samostatně vyhledává
výrazové prostředky
relaxační prvky hudby k
• využívá hudbu k odpočinku
odpočinku
* ZS = základní studium I. a II. stupně

Závěrečná zkouška (zkouška před komisí):
prezentace a obhajoba seminární práce – píseň dur nebo moll, lidová, umělá, transponovat do užitné
tóniny, písně zharmonizovat, doplnit 3 rytmická ostinata pro rytmický nástroj, charakterizovat autora
a období vzniku písně, hra a transpozice povinných písní na studovaný nástroj z 1. - 5. ročníku
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Vzdělávací zaměření: Hra na dechové nástroje
Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu
Studijní zaměření: Hra na klarinet
Studijní zaměření: Hra na saxofon
Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu
Studijní zaměření: Hra na trubku
Studijní zaměření: Hra na baskřídlovku
Studijní zaměření: Hra na lesní roh

Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu
Cílem studia je kromě odpovídajícího ovládnutí nástroje s možností sólového
hraní a zvládnutí obecných hudebních dovedností (intonace, analýza, rozvoj
hudební paměti a představivosti, rozvoj rytmického cítění) bezproblémové
zapojení těchto žáků do komorní a souborové hry bez ohledu na žánr při snaze
respektovat přání a potřeby žáků i školy. Základem těchto souborů mají být právě
dechové nástroje. Zobcová flétna může být koncipována v souladu
s dlouhodobou koncepcí hudebního oboru jako příprava na hru na klasické
dechové nástroje, pro které nemá mladší žák ještě fyzické předpoklady a výuka
se koriguje ve prospěch budoucího dechového nástroje nebo jako hlavní obor
s možností studovat hru na I. i II. stupni základního studia.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na zobcovou flétnu**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry

***

Celkem

1.*
1
1
1

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-2

1-2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

7
1

*od 7 let
**1-4 žáci na hodině hry na nástroj, určuje vyučující nebo ředitel školy
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

Žák:
Žák:
• opakuje látku
• zlepšil kvalitu tónu
z přípravného ročníku,
(práce s dechem,
pokud ho absolvoval
nasazení, intonace, hra
bez vibrata, artikulace
• seznámil se
– práce jazyka aj.)
s nástrojem, umí
pojmenovat části, ze
• hraje ve správném
kterých se nástroj skládá rytmu, noty čtvrťové,
půlové, celé,
• správně dýchá a rozvíjí
osminové, půlové
správné návyky
–
s tečkou, čtvrťová
postoj při hraní, práce
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3.
Žák:
• disponuje základními návyky
a dovednostmi (držení těla,
dýchání) a ovládá základní
technické prvky hry
(nasazení tónu, kvalita tónu
a prstová technika)
• hraje s citem pro metrum
a rytmus skladby
• využívá stupnice pro cvičení
artikulace dle individuálních

•
•
•
•
•

•

jazyka, tvoření tónu,
dechovou techniku,
uvolněné držení
nástroje, prstovou
•
techniku
ovládá hmaty v rozsahu
jedné a půl oktávy
po učiteli zopakuje
•
jednoduché rytmickomelodické útvary
provádí prstová cvičení •
zaměřená na uvolnění a
koordinaci
rozlišuje základní druhy •
artikulace: legato, non
legato
hraje noty čtvrťové,
•
půlové, celé, osminové,
půlové
s tečkou a
pomlky
v taktech
dvou, tří
a
čtyřčtvrťových
zahraje minimálně
jednu durovou stupnici
zpaměti

s tečkou a pomlky
v taktech dvou, tří
•
a čtyřčtvrťových
při hře udrží stálé
•
metrum a rytmicky
správně interpretuje
danou skladbu
hraje tóny v rozsahu
c1 – a2 v probraných
tóninách
zahraje minimálně dvě
durové stupnice
•
zpaměti
k probraným stupnicím •
zahraje kvintakord
a jeho obraty
učí se poznávat
•
základní hudební
formy (písňové
i taneční)
•
•
•
•
•

Improvizace • zahraje bez not
• zahraje bez not
jakoukoliv jemu
lidové písně: Ovčáci
známou lidovou píseň v
čtveráci, Pec nám
rozsahu pěti tónů
spadla, Skákal pes
přes oves
v probraných tóninách
• zahraje jednoduché
melodie zpaměti
• je schopen melodickorytmické improvizace
říkadla
Hra z listu • dle technických dovedností hraje z listu notový
materiál, který odpovídá zhruba polovině
z
probrané látky

•

•
•
•
•
•

Příprava k
souhře

• rozvíjí hru v dvojhlase
• správně reaguje
•
s učitelem
na druhého hráče a je
• se podílí na užším výběru schopen s ním
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schopností žáka
hraje tóny v rozsahu c1 – d3
v probraných tóninách
prohloubil hru not
čtvrťových, půlových,
celých, osminových,
půlových s tečkou,
čtvrťových s tečkou,
šestnáctinových a pomlky
v taktech dvou, tří
a čtyřčtvrťových
připravuje se na hru
v taktech 3/8 a 6/8
zahraje všechny durové
stupnice do 2 křížků
a do 2 béček
k probraným stupnicím,
zahraje kvintakord a jeho
obraty
umí artikulovat tenuto,
staccato a legato
dovede vystihnout náladu
skladby
ovládá základní dynamické
prvky
připravuje se na hru
melodických ozdob
určí základní taneční formy
např. polka, valčík,
sousedská, menuet
zahraje bez not lidové písně:
Ovčáci čtveráci, Pec nám
spadla, Skákal pes přes oves,
Já do lesa nepojedu, Holka
modrooká v probraných
tóninách
zopakuje jednoduché melodie
a rytmicko-melodické útvary
dokáže uspokojivě zhudebnit
říkadlo nebo krátkou
básničku
orientuje se v jednoduchých
rytmických útvarech
plynule čte jednoduchý
notový zápis
hraje skladby z notovém
materiálu, který odpovídá
zhruba polovině z probrané
látky
se přizpůsobuje rytmickým
a dynamickým změnám při
hře s učitelem

dodržet stejné
• zahraje v duu nebo v triu
metrum
za doprovodu klavíru nebo
jiného klávesového nástroje
si vytváří smysl pro
hru v kolektivu
• nachází své místo
v kolektivu
verbalizuje pocit,
který v něm skladba • verbalizuje základní
zanechává
charakter skladby
slovně vystihne
• má možnost minimálně
základní náladu
jednou ročně vystoupit
skladby,
na veřejných vystoupeních
na základě toho
• se samostatně doma
skladbu hraje
připravuje
s odpovídajícím
• se podílí na výběru přednesu
výrazem,
v odpovídajícím
tempu přiměřeně
k jeho momentální
technické úrovni
• má možnost
minimálně jednou
ročně vystoupit
na veřejných
vystoupeních
Doporučená L. Daniel – Škola hry 1. díl (výběr)
literatura* J. a E. Kvapilovi – Flautoškola, lidové písně (výběr)
R.Grüber – Rozfoukej se píšťaličko (výběr)
R.Grüber – 50 lidových písní (výběr)
Jednohlasé a dvojhlasé písně bez doprovodu i s doprovodem.
M. Klement – Základy hry na sopránovou zobcovou flétnu (výběr)
P. Zapletal – Výběr přednesových skladeb (výběr)
R. Grüber – 50 národních písní pro 2-3 zobcové flétny (výběr)
L. Daniel – Škola hry na zobcovou flétnu II. díl (výběr)
L. Daniel – Škola hry na zobcovou flétnu III. díl (výběr)
J. a E. Kvapilovi – Flautoškola 1., 2. díl (výběr)
M. Klement – Zábavné etudy pro zobcovou flétnu (výběr)
Další přednesové skladby dle výběru učitele
skladeb pro veřejné
vystoupení
• má možnost minimálně •
jednou ročně vystoupit na
veřejných vystoupeních •
• se učí verbalizovat pocit,
který v něm skladba
zanechává
a vynáší •
jednoduchý estetický
soud
• vytváří si kladný vztah
k nástroji a pečuje
o
jeho stav

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
1 stupnice dur s křížky a 1 stupnice dur s bé + akordy, 1 etuda, 1 skladba odpovídající technické
obtížnosti, lidové písně stanovené pro 1.- 3. ročník v probraných stupnicích, výběr provede zkušební
komise, tempo volit podle možností žáka, hra melodie či jednoduché písně dle sluchu, zkouška z teorie
hudební nauky a z dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

4.

5.

Žák:
• prohloubil dále základní dovednosti
při hře na sopránovou zobcovou flétnu
• seznamuje se s altovou zobcovou flétnou,
jejím odlišným laděním
• využívá stupnice pro cvičení artikulace

Žák:
• dbá na to, aby jeho hudební projev
byl kultivovaný a aby vystihl náladu
skladby
• dále zlepšuje svou prstovou techniku
• na sopránovou zobcovou flétnu
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•
•
•
•
•

Improvizace

dle individuálních schopností žáka
zahraje durové stupnice do dvou křížků
a béček, mollové stupnice: a,d
•
k probraným stupnicím, zahraje
kvintakord a jeho obraty
•
se zdokonalí ve správném frázování
a usiluje o správné používání
melodických ozdob
•
hraje skladbu zpaměti dle svého výběru
slovně vystihne podstatu hudebních forem •
skladeb, které na hraje
•

• vytváří a zahraje vlastní melodie
• zahraje bez not lidové písně Ovčáci
čtveráci, Skákal pes, Pec nám spadla, Já
do lesa nepojedu, Holka modrooká,
Vyletěla holubička do 2 křížků a 2 bé

•
•
•
•

•
•

Hra z listu

Příprava k
souhře

Doporučená
literatura*

zahraje durové stupnice do čtyř
křížků a dvou béček a k nim
paralelní mollové stupnice
k daným stupnicím zahraje T5
a jeho obraty
na altovou flétnu zahraje durové
stupnice C, G, D, F, B
správně frázuje a používá správnou
artikulaci
u lehčích skladeb samostatně určí
fráze a ozdoby
při interpretaci historické hudby se
snaží používat stylově správné
ozdoby
samostatně nastuduje lehčí skladbu
hraje rozsáhlejší skladby
se seznámí s transpozicí
zahraje bez not lidové písně Ovčáci
čtveráci, Skákal pes, Pec nám
spadla, Já do lesa nepojedu, Holka
modrooká, Vyletěla holubička,
Tancuj, tancuj do 2 křížků a 2 bé
improvizuje periodické melodie a
zhudební jednodušší poetický útvar
zahraje podle sluchu jednoduchou
umělou píseň
hraje skladby z notovém materiálu,
který odpovídá zhruba polovině
z probrané látky
orientuje se v komplikovanějších
rytmických útvarech

• dle technických dovedností hraje z listu •
notový materiál, který odpovídá zhruba
polovině z probrané látky
• orientuje se v jednoduchých rytmických •
útvarech
• plynule čte jednoduchý notový zápis
• hraje v duu a v triu
• hraje v duu, triu, kvartetu jednodušší
renesanční a barokní skladby
• je schopen zahrát na altovou zobcovou
flétnu jednoduchý doprovod
• se orientuje ve složitějších
rytmických útvarech
• se podílí na výběru přednesu a dokáže si
skladbu samostatně vyhledat
• se učí vytvářet a obhájit si vlastní
interpretační názor
• má možnost minimálně jednou ročně
vystoupit na veřejných vystoupeních
• se samostatně doma připravuje
L. Daniel – Škola hry na zobcovou flétnu III. díl (výběr)
L. Daniel – Škola hry na altovou zobcovou flétnu (výběr)
L. Daniel – Základy techniky I. (výběr)
J. a E. Kvapilovi – Flautoškola 2. díl (výběr)
M. Klement – Škola hry na sopránovou zobcovou flétnu (výběr)
M. Klement – Škola hry na altovou zobcovou flétnu I. díl (výběr)
M. Klement – Zábavné etudy pro zobcovou flétnu (výběr)
V. Cerha – Studie pro sopránovou zobcovou flétnu (výběr)
L. Matoušek – Stará i nová česká hudba pro zobcové flétny (výběr)
Výběr renesančních a barokních tanců a sonát a další skladby dle individuálních
možností žáka a vlastního výběru učitele (např. J. Ch. Pepusch, J. B. Loeillet)

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu
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Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

Hra z listu

Příprava k
souhře

Doporučená
literatura*

6.

7.

Žák:
• usiluje o to, aby jeho nástroj zněl
ve všech polohách, hraje plným
kulatým tónem
• dbá na dobrou interpretační úroveň
skladby
• umí zahrát těžší prstová cvičení
• hraje jednodušší skladby z listu
• nastuduje samostatně těžší skladbu
• seznamuje se se sopraninovou
zobcovou flétnou a jejím laděním
• doplňuje si přehled o hudební
literatuře určené pro zobcové flétny
• hraje durové a k nim paralelní
stupnice do 4 posuvek

Žák:
• jeho nástroj je ve všech polohách
zvučný, hraje plným kulatým tónem
• hraje procítěně a pokud možno stylově
čistě, historickou hudbu se stylovými
ozdobami
• umí zahrát těžší a rozsáhlejší etudy
• bravurně zahraje stupnice do čtyřech
posuvek a k nim tónické kvintakordy
s obraty a dominantní septakord
• využívá nástroj v plném rozsahu
• seznamuje se s tenorovou zobcovou
flétnou a jejím laděním
• je veden k jednoduché analýze skladby,
rozlišuje a respektuje stylové odlišnosti
• vyjadřuje vlastní názor na pojetí skladeb
• studium prvního stupně zakončí
veřejným vystoupením
• zahraje bez not lidové písně Ovčáci • zahraje bez not lidové písně Ovčáci
čtveráci, Skákal pes, Pec nám spadla,
čtveráci, Skákal pes, Pec nám spadla,
Já do lesa nepojedu, Holka
Já do lesa nepojedu, Holka modrooká,
modrooká, Vyletěla holubička,
Vyletěla holubička, Tancuj, tancuj
Tancuj, tancuj v probraných tóninách
v probraných tóninách
a pokouší se k nim improvizovat další • improvizuje lidový dvojhlas v terciích
hlas
a sextách k vybraným lidovým písním
• improvizuje ozdoby k jednodušším • improvizuje ozdoby k jednodušším
barokním skladbám
barokním skladbám
• dle technických dovedností hraje
• hraje skladby z notovém materiálu, který
z listu notový materiál, který
odpovídá zhruba polovině z probrané
odpovídá zhruba polovině z probrané
látky
látky
• orientuje se v komplikovanějších
melodicko-rytmických útvarech
• orientuje se v komplikovanějších
melodicko-rytmických útvarech
historické hudby
historické hudby
• hraje v duu, triu, kvartetu, střídá
• hraje v duu, triu, kvartetu, střídá
sopránovou, altovou i sopraninovou
sopránovou, altovou i sopraninovou
flétnu
flétnu
• si tříbí cit pro odlišnosti
• vyjadřuje názor na společnou interpretaci
v interpretačním pojetí skladeb
skladeb
L. Daniel – Škola hry na zobcovou flétnu III. díl (výběr)
J. Olejník – Etudy na témata lidových písní pro sopránovou zobcovou flétnu (výběr)
J. Nykl – 35 etud (výběr)
M. Klement – Škola hry na sopránovou i altovou zobcovou flétnu (výběr)
J. Novotný – Barevné ragtimy (výběr)
J. Melkovič – Čačky-hračky (výběr)
Výběr sonát a suit barokních skladatelů a další skladby dle výběru učitele.
A. Michna z Otradovic – Loutna česká
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F. V. Kramář – Šest duetin pro dvě zobcové flétny (výběr)
P. Eben – Duettina pro sopránový nástroj a klavír (výběr)
B. Finger – Sonáta pro altovou zobcovou flétnu a cembalo
B. Bartók – Baueernlieder und Tänze für 2 oder 3 Blockflöten (výběr)
*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka Hra na zobcovou flétnu**
Kolektivní výuka
Souborová hra
***
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

1.
0,5-1
1-1,5

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5

0-1
2-3

0-1
2-3

4.
0,5-1
1-1,5

2

2

*od 14 let
**1- 4 žáci na hodině hry na nástroj, určuje vyučující nebo ředitel školy
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

Žák:
• prohloubil znalosti a dovednosti z I. stupně studia
• pokračuje ve studiu durových a mollových stupnic
• vystihne povahu skladby a zvolí odpovídající artikulaci,
frázování a tempo
• pěstuje analytickou schopnost a schopnost rozpoznat
chybný postup
• si prohloubil cit pro stylovou čistotu při interpretaci
skladby
• zdokonalí svou technickou vyspělost a úroveň své hry
• rozlišuje a volí správný způsob interpretace pro hudbu
různých epoch
• samostatně navštěvuje koncerty, festivaly
a
interpretační semináře a workshopy a poznatky na nich
získané uplatňuje při vlastní hře
• zdokonalil plynulost a zvukovou vyrovnanost hry
• správně řeší frázování, artikulaci, melodické ozdoby,
tempo i celkové vyznění skladby
• je schopen si vybrat, samostatně nacvičit a stylově čistě
předvést danou skladbu
• se zajímá o novou hudební literaturu
• se seznámil s nejnovějšími interpretačními přístupy
• pokud nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně
základního studia, učitel organizuje výuku a výstupy
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4.
Žák:
• ve hře stupnic a akordů
rozvíjí své technické
dovednosti podle svých
individuálních možností
a potřeb
• zdokonalí celkové vyznění
skladby a dovede i těžší
skladby zahrát
vyrovnaně, bez větších
obtíží
• se orientuje v hudební
literatuře určené
pro zobcové flétny
• si sám dovede vybrat
skladbu odpovídající jeho
technické úrovni
a samostatně ji nastudovat
• ovládá všechny typy
zobcových fléten v plném
rozsahu
• aktivně konzultuje
s učitelem skladby, které
si vybral ke zpracování

dle odpovídajících materiálů z I. stupně základního
a hře na absolventském
studia s přihlédnutím k reálným možnostem žáka
koncertu
včetně hry a transpozice povinných písní
Improvizace • zahraje bez not jednodušší osmitaktovou skladbičku v • správně volí
různých tóninách
a improvizuje melodické
ozdoby
• dokáže zaimprovizovat druhý hlas alespoň ke třem
lidovým písním
• zahraje bez not
kontrapunktickou
• zahraje bez not libovolnou, jemu známou lidovou
melodii k dané písni
píseň nebo melodii
Hra z listu • se orientuje v jednoduchých rytmických útvarech
• je schopen při
ansámblové hře správně
• plynule čte jednoduchý notový zápis
zahrát z listu jednodušší
• při sólové hře čte plynule i obtížný, rytmicky
part v tempu
komplikovaný notový zápis
• zahraje z listu jakoukoliv skladbu, zhruba na poloviční odpovídajícím
charakteru skladby
technické úrovni, kterou dosáhl
• se orientuje i ve velmi
komplikovaném
notovém zápisu
polyfonní hudby
Příprava
• se zodpovědně podílí na nácviku skladby a usiluje o • si dále tříbí své názory na
k souhře
interpretaci
nejlepší interpretační výsledek
• se podílí na nastudování polyfonní skladby a je schopen • je schopen hrát
náročnější skladby
vést své spoluhráče
sólově s doprovodem
• má zájem na kvalitě provedení děl a aktivně přispívá k
dalšího nástroje, v duu,
jejím zlepšování
triu, kvartetu i ansámblu
• si dále tříbí své názory na interpretaci
na všechny typy
zobcových fléten
Doporučená M. Pešek, E. Wipperich, V. Konečný – Etudy (výběr)
literatura* M. Klement a M. Zimmermann – Škola hry 1. a 2. díl (výběr)
S. Joplin – Ragtimy (výběr)
D. Bateman – Seven in Swing (výběr)
N. Matteis – Grounds (výběr)
K. V. Štěpka – Krumlovské burlesky – tři tance ve starém slohu pro zobcovou flétnu a
klavír (výběr)
E. Wipperich, J. Olejník – Etudy (výběr)
J. van Eyck – Der Fluiten Lust-hof (výběr)
J. Baston – Koncert C dur (výběr)
Skladby z různých hudebních epoch a období např. výběr ze sonát barokních
skladatelů (J. B. Loeillet, D. Scarlatti, D. Barsanti, A. Corelli, J.S.Bach, G. F. Händel,
G. Ph. Telemann atd.)
Pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, učitel
volí notový materiál z I. stupně studia.
*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška:
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Studijní zaměření: Hra na klarinet
Cílem tohoto studia je kromě odpovídajícího ovládnutí nástroje s možností
sólového hraní a zvládnutí obecných hudebních dovedností (intonace, rozvoj
hudební paměti a představivosti, rozvoj rytmického cítění) zapojení těchto žáků
do komorní a souborové hry bez ohledu na žánr při snaze respektovat přání
a potřeby žáků i školy. Základem těchto souborů mají být dechové nástroje.
Vzhledem k tomu, že zakoupení nástroje je pro rodiče finančně poměrně náročná
záležitost, ZUŠ zapůjčí každému zájemci o hru na klarinet nástroj v souladu
s platnou směrnicí o půjčování nástrojů.

Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na klarinet**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

1.*
1
1
*** 1

2-3

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

*od 7 let, žák, který není fyzicky schopen hrát na klarinet nastoupí na zobcovou flétnu, určí učitel hry na nástroj
**1 žák na hodině hry na nástroj
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.
Žák:
• se seznámil
s nástrojem, umí jej
sestavit a rozložit,
popíše části nástroje
• upevní plátek na
hubičku
• postupně rozvine
správné návyky: tón,
zvuk, dechovou
techniku, intonaci,
postoj při hraní,
uvolněné držení
nástroje, prstovou
techniku
• upraví nátisk rtů na
hubičku
• hraje nasazovaně
a legato v rozsahu
g – a1
• zahraje jednu
stupnici zpaměti
• k dané stupnici
zahraje tónický
kvintakord

2.

3.

Žák:
Žák:
• rozvíjí správně: tón, • disponuje základními návyky
zvuk, dechovou
a dovednostmi
techniku, intonaci,
• se připravuje na hru
postoj při hraní,
s přefukovací bé-klapkou
uvolněné držení
• zrychluje hru nasazovaně
nástroje, prstovou
a legato v rozsahu e – b1
techniku
• zdokonaluje malíkovou
• dýchá do celých plic,
techniku s ohledem na velikost
prodlužuje délku
ruky
vydržovaných tónů
• hraje v základních
• hraje nasazovaně a
dynamických odstínech
legato v rozsahu e – b1 • využívá výrazových
(dle velikosti rukou)
a přednesových prvků hudby
• se připravuje na hru
• orientuje se v jednoduchých
malíkové techniky (dle rytmických a melodických
velikosti rukou)
útvarech
• zlepšuje kvalitu ozvu • zahraje stupnici C dur
naučených tónů
a stupnice do 3 křížků a 3 bé
• hraje stupnice
• zahraje k daným stupnicím
• se 2 křížky a se 2 bé
tónický kvintakord a jeho
• zahraje k daným
obraty
stupnicí tónický
• zahraje k daným stupnicím
kvintakord
dominantní kvintakord
• zahraje jednoduchou • zahraje skladbu zpaměti
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Improvizace

Hra z listu

Příprava k
souhře

Doporučená
literatura*

skladbu zpaměti
• zahraje bez not
• zahraje bez not lidové • zahraje bez not lidové písně
lidovou píseň Ovčáci
písně Ovčáci čtveráci,
Ovčáci čtveráci, Skákal pes,
čtveráci
Skákal pes, Pec nám
Pec nám spadla, Já do lesa
v probraných
spadla v probraných
nepojedu, Holka modrooká
tóninách
tóninách
v probraných tóninách
• zahraje jednoduchou melodii
dle sluchu
• dle technických dovedností hraje z listu notový materiál, který odpovídá zhruba
polovině z probrané látky
• čte jednoduchý notový zápis
• hraje s učitelem
• hraje s doprovodem
• prohloubil hru s doprovodem
unisono
učitele
učitele
• získal kladný vztah • vyjádří vlastní názor • na elementární úrovni hodnotí
k souhře
na společnou hru
svůj výkon a výkon svých
spolužáků
• má možnost
• vystoupí na školním
vystoupit na školním
koncertu
• hraje na školních koncertech
koncertu
• hodnotí svůj výkon
B. Zákostelecký - Škola hry na klarinet I. díl (výběr)
J. Kratochvíl - Škola hry na klarinet (výběr)
F. Demnitz (výběr)

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
1 stupnice dur s křížky a 1 stupnice dur s bé + akordy, 1 etuda, 1 skladba odpovídající technické
obtížnosti, lidové písně stanovené pro 1. - 3. ročník v probraných stupnicích, výběr provede zkušební
komise, tempo volit podle možností žáka., hra melodie či jednoduché písně dle sluchu, zkouška z
teorie hudební nauky a dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

4.

5.

Žák:
• užívá základní návyky a dovednosti
• hraje s přefukovací bé-klapkou
• zrychluje hru nasazovaně a legato
v rozsahu e-g2
• nadále zdokonaluje malíkovou techniku
s ohledem na velikost ruky
• využívá celou dynamickou škálu
s ohledem na kvalitu tónu
• nadále pracuje na zlepšování kvality tónu
• se orientuje ve složitějších taktových
útvarech
• pokračuje ve studiu durových stupnic
do 4 křížků a 4 bé
• zahraje k daným stupnicím tónický
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím dominantní
kvintakord a jeho obraty
• hraje mollovou stupnici
• nadále prohloubil hru zpaměti

Žák:
• se připravuje na hru staccato
v rozsahu e-c3
• zrychluje hru nasazovaně a legato
v rozsahu e-c3
• hraje jednoduché melodické ozdoby
dle svých individuálních dovedností
• využívá malíkovou techniku při hře
• využívá všechny doposud získané
technické a výrazové prostředky
ke hře
• nadále pracuje na zlepšování kvality
tónu
• pokračuje ve studiu durových
stupnic v rychlejších tempech
do 4 křížků a 4 bé
• zahraje k daným stupnicím tónický
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím
dominantní kvintakord a jeho obraty
• hraje mollové stupnice
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Improvizace

• zahraje bez not lidové písně Ovčáci
•
čtveráci, Skákal pes, Pec nám spadla, Já
do lesa nepojedu, Holka modrooká,
Vyletěla holubička v probraných tóninách
• hraje 2. hlas v terciích (Skákal pes, Pec
nám spadla)
•

Hra z listu

• dle technických dovedností hraje z listu
notový materiál, který odpovídá zhruba
polovině z probrané látky
• čte jednoduchý notový zápis
• prohloubil hru s učitelem nebo
• hraje ve skupince spolužáků dle
spolužákem
notového zápisu
• hodnotí svůj výkon a výkon svých
• objektivně hodnotí svůj výkon
spolužáků
• se aktivně podílí na školních
koncertech
• hraje na školních koncertech
• nacvičí na přednesových skladbách
samostatný hudební projev
B. Zákostelecký – Škola hry na klarinet I. díl (výběr)
J. Kratochvíl – 66 etud (výběr)
F. Demnitz – Elementární škola pro klarinet (výběr)
Výběr přednesů je odpovídající technické úrovni probrané látky

Příprava k
souhře

Doporučená
literatura*

zahraje bez not lidové písně Ovčáci
čtveráci, Skákal pes, Pec nám
spadla, Já do lesa nepojedu, Holka
modrooká, Vyletěla holubička,
Tancuj, tancuj v probraných
tóninách
hraje 2. hlas v terciích u vybraných
písní
• se orientuje v notopisu

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

6.

7.

Žák:
Žák:
• hraje nasazovaně, staccato a legato • se připravuje na hru těžších melodických
v rozsahu e-c3
ozdob
• zvětšuje rozsah tónů hry podle svých • hraje nasazovaně, staccato a legato
schopností do e3
v rozsahu e-e3
• prohloubil hru jednoduchých
• využívá při hře všechny získané
melodických ozdob
technické a výrazové dovednosti
s důrazem na tvoření a kvalitu tónu
• nadále pracuje na zlepšování kvality
tónu
• zdokonaluje a zrychluje prstovou
techniku
• pokračuje ve studiu durových stupnic
v rychlejších tempech do 4 křížků
• pokračuje ve studiu durových stupnic
a 4 bé v artikulacích
v rychlejších tempech do 5 křížků a 5 bé
v artikulacích
• zahraje k daným stupnicím tónický
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím tónický
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím
dominantní septakord a jeho obraty • zahraje k daným stupnicím dominantní
septakord a jeho obraty
• hraje mollové stupnice do 4 křížků a
bé
• hraje mollové stupnice do 5 křížků a 5 bé
• zahraje bez not lidové písně Ovčáci • zahraje bez not lidové písně Ovčáci
čtveráci, Skákal pes, Pec nám spadla,
čtveráci, Skákal pes, Pec nám spadla, Já
Já do lesa nepojedu, Holka
do lesa nepojedu, Holka modrooká,
modrooká, Vyletěla holubička,
Vyletěla holubička, Tancuj, tancuj
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Hra z listu

Příprava k
souhře

Doporučená
literatura*

Tancuj, tancuj v probraných tóninách
v probraných tóninách
• hraje populární písně z not
• hraje populární písně dle svého zájmu
• dle technických dovedností hraje z • získá rychlost a přesnost při čtení
listu notový materiál, který odpovídá
notopisu
zhruba polovině z probrané látky
• se připravuje v základních rysech na • interpretuje přiměřeně obtížné skladby
frázování a výslovnost v různých
různých žánrů podle svých
stylech hudby
individuálních schopností s doprovodem
• vnímá charakter skladby a vyjádří jej učitele
hrou dle svých schopností
• se připraví na absolventský koncert
výběrem skladby po konzultaci
• se aktivně podílí na výběru skladeb
s vyučujícím dle svých individuálních
• objektivně hodnotí svůj výkon a
schopností
výkon svých spolužáků
•
diskutuje o svém výkonu, v diskusi
• se aktivně podílí na školních
používá hudební terminologii
koncertech
• vystoupí na absolventském koncertu
B. Zákostelecký – Škola hry na klarinet I. díl (výběr)
J. Kratochvíl – 66 etud (výběr)
F. Demnitz – Elementární škola pro klarinet (výběr)
L. Kurkiewicz – Výběr etud I. a II. díl (výběr)
Výběr přednesů je odpovídající technické úrovni probrané látky.

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti

Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka Hra na klarinet**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

1.
0,5-1
1-1,5

***

0-1
2

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5

0-1
2

4.
0,5-1
1-1,5

2

2

*od 14 let
**1 žák na hodině hry na nástroj
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

Žák:
• prohloubil dovednosti získané v I. stupni
studia
• studuje všechny melodické ozdoby
• studuje rytmické útvary
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4.
Žák:
• hraje na nástroj v celém jeho
rozsahu i s pomocnými hmaty
• hraje všechny melodické ozdoby
• hraje kombinované rytmické

Improvizace

Hra z listu

Příprava k
souhře

Doporučená
literatura*

• pokračuje ve hře durových a mollových
stupnic včetně akordů
• seznámil se s historií nástroje
• orientuje se v základních hudebních žánrech
• věnuje se studiu orchestrálních partů
• pokud nastoupí do II. stupně bez absolvování
I. stupně základního studia, učitel organizuje
výuku a výstupy dle odpovídajících materiálů
z I. stupně základního studia s přihlédnutím
k reálným možnostem žáka včetně hry
a transpozice povinných písní
• studuje hru 1. a 2. hlasu
• studuje improvizaci dle harmonických funkcí
• čte plynně notový materiál
• hraje skladby z notového materiálu, který
odpovídá zhruba polovině z probrané látky
• se podílí na vytváření společného zvuku,
výrazu a intonaci prováděných skladeb
• aktivně konzultuje s učitelem skladby, které
si vybral ke zpracování a hře na koncertech
• nachází svou roli v různých hudebních
uskupeních
• respektuje učitele jako hudební autoritu
a vůdčí osobnost ve studiu
• pracuje na své interpretační a umělecké
osobnosti

•
•
•
•

•
•

útvary
se orientuje v durových
a mollových stupnicích včetně
akordů
samostatně vyhledává hudební
zdroje a materiály
má vytvořený pamětní repertoár
využívá získaných vědomostí
a zkušeností k samostatnému
studiu a k výběru skladeb dle
vlastního zájmu
hraje 1. a 2. hlas
improvizuje dle harmonických
funkcí

• čte i náročnější notové party
• se dle svých možností a zájmu
zařazuje do hudebních uskupení
různých stylů a žánrů
• vyjadřuje vlastní názor na výběr
skladeb a jejich společnou
interpretaci
• dotváří svou uměleckou osobnost
• aktivně konzultuje s učitelem
skladby, které si vybral ke
zpracování a hře na absolventském
koncertu
• se uplatňuje jako sólový nebo
souborový hráč, dle svého zájmu
a zaměření

J. Kratochvíl – 66 etud (výběr)
F. Demnitz – Elementární škola pro klarinet (výběr)
L. Kurkiewicz – Výběr etud II., III., IV. díl (výběr)
V. Žebera – Virtuózní etudy pro klarinet (výběr)
Výběr přednesů je odpovídající technické úrovni probrané látky.
Pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, učitel volí
notový materiál z I. stupně studia.

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška:
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Studijní zaměření: Hra na saxofon
Cílem tohoto studia je kromě odpovídajícího ovládnutí nástroje s možností
sólového hraní a zvládnutí obecných hudebních dovedností (intonace, rozvoj
hudební paměti a představivosti, rozvoj rytmického cítění) zapojení těchto žáků
do komorní a souborové hry bez ohledu na žánr při snaze respektovat přání
a potřeby žáků i školy. Základem těchto souborů mají být dechové nástroje.
Vzhledem k tomu, že zakoupení nástroje je pro rodiče finančně poměrně náročná
záležitost, ZUŠ zapůjčí každému zájemci o hru na klarinet nástroj v souladu
s platnou směrnicí o půjčování nástrojů.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na saxofon**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

***

1.*
1
1
1

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

*od 7 let, žák, který není fyzicky schopen hrát na saxofon nastoupí na zobcovou flétnu, určí učitel hry na nástroj
**1 žák na hodině hry na nástroj
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

Žák:
Žák:
• se seznamuje
• postupně rozvíjí správné
s nástrojem, umí jej
návyky: tón, zvuk,
sestavit a rozložit,
dechovou techniku,
popíše části nástroje intonaci, postoj při hraní,
uvolněné držení nástroje,
• upevní plátek na
prstovou techniku
hubičku
• dýchá do celých plic,
• postupně rozvíjí
prodlužuje délku
správné návyky:
tón, zvuk, dechovou vydržovaných tónů
techniku, intonaci, • hraje nasazovaně a legato
postoj při hraní,
v rozsahu d1 – b2 (dle
uvolněné držení
velikosti rukou)
nástroje, prstovou • se připravuje na hru
techniku
malíkové techniky (dle
• upraví nátisk rtů na
velikosti rukou)
hubičku
• zlepšuje kvalitu ozvu
• hraje nasazovaně
naučených tónů
a legato v rozsahu • hraje stupnice se 2 křížky
f1 – f2
a se 2 bé
• zahraje jednu
• zahraje k daným stupnicí
stupnici zpaměti
tónický kvintakord
• k dané stupnici
• zahraje jednoduchou
zahraje tónický
skladbu zpaměti
kvintakord
• má možnost
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3.
Žák:
• disponuje základními návyky
a dovednostmi
• zrychluje hru nasazovaně
a legato v rozsahu c1 – c3
• zdokonaluje malíkovou
techniku s ohledem na
velikost ruky
• hraje v základních
dynamických odstínech
• využívá výrazových
a přednesových prvků hudby
• orientuje se v jednoduchých
rytmických a melodických
útvarech
• zahraje stupnici C dur
a stupnice do 3 křížků a 3 bé
• zahraje k daným stupnicím
tónický kvintakord a jeho
obraty
• zahraje k daným stupnicím
dominantní kvintakord
• zahraje skladbu zpaměti

Improvizace

Hra z listu

Příprava k
souhře

Doporučená
literatura*

vystoupit na
školním koncertu
• zahraje bez not
lidovou píseň
Ovčáci čtveráci
v probraných
tóninách

• zahraje bez not lidové
písně Ovčáci čtveráci,
Skákal pes, Pec nám
spadla v probraných
tóninách

• zahraje bez not lidové písně
Ovčáci čtveráci, Skákal pes,
Pec nám spadla, Já do lesa
nepojedu, Holka modrooká
v probraných tóninách
• zahraje jednoduchou melodii
dle sluchu
• dle technických dovedností hraje z listu notový materiál, který odpovídá zhruba
polovině z probrané látky
• čte jednoduchý notový zápis
• hraje s učitelem
• hraje s doprovodem
• prohloubil hru s doprovodem
unisono
učitele
učitele
• má možnost
• vystoupí na školním
• na elementární úrovni
vystoupit na
koncertu
hodnotí svůj výkon a výkon
školním koncertu • hodnotí svůj výkon na
svých spolužáků
elementární úrovni
• získal kladný vztah
• hraje na školních koncertech
k souhře
N. W. Hovey – Základní cvičení pro saxofon (výběr)
G. Bumcke – Škola pro saxofon (výběr)
R. Gruber – Saxofonové etudy (výběr)
H. Both – Saxophon-Training
Výběr přednesů je odpovídající technické úrovni probrané látky.

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
1 stupnice dur s křížky a 1 stupnice dur s bé + akordy, 1 etuda, 1 skladba odpovídající technické
obtížnosti, lidové písně stanovené pro 1.- 3. ročník v probraných stupnicích, výběr provede zkušební
komise, tempo volit podle možností žáka, hra melodie či jednoduché písně dle sluchu, zkouška z teorie
hudební nauky a dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

4.

5.

Žák:
• užívá základní návyky a dovednosti
• zrychluje hru nasazovaně a legato
v rozsahu c1- d3
• nadále zdokonaluje malíkovou techniku
s ohledem na velikost ruky
• využívá celou dynamickou škálu
s ohledem na kvalitu tónu
• nadále pracuje na zlepšování kvality tónu
• orientuje se v složitějších taktových
útvarech
• pokračuje ve studiu durových stupnic
do 4 křížků a 4 bé
• zahraje k daným stupnicím tónický
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím dominantní
kvintakord
• hraje mollovou stupnici

Žák:
• se připravuje na hru v plném
rozsahu nástroje
• zrychluje hru nasazovaně a legato
v rozsahu c1-d3
• hraje jednoduché melodické ozdoby
dle svých individuálních dovedností
• využívá všechny doposud získané
technické a výrazové prostředky ke
hře
• nadále pracuje na zlepšování kvality
tónu
• pokračuje ve studiu durových
stupnic v rychlejších tempech
do 4 křížků a 4 bé
• zahraje k daným stupnicím tónický
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím
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Improvizace

Hra z listu

Příprava
k souhře

Doporučená
literatura*

dominantní kvintakord a jeho obraty
• nadále prohloubil hru zpaměti
• hraje mollové stupnice
• na přednesových skladbách cvičí
samostatný hudební projev
• zahraje bez not lidové písně Ovčáci
• zahraje bez not lidové písně Ovčáci
čtveráci, Skákal pes, Pec nám spadla,
čtveráci, Skákal pes, Pec nám
Já do lesa nepojedu, Holka modrooká,
spadla, Já do lesa nepojedu, Holka
Vyletěla holubička v probraných tóninách
modrooká, Vyletěla holubička,
Tancuj, tancuj v probraných
• hraje 2. hlas v terciích na vybraných
tóninách
písních
• dle technických dovedností hraje z listu notový materiál, který odpovídá zhruba
polovině z probrané látky
• čte jednoduchý notový zápis
• hraje s učitelem 1. a 2. hlas
• hraje ve skupince spolužáků dle
v jednoduchých tóninách
notového zápisu a hodnotí společný
výkon pod vedením učitele
• prohloubil hru s doprovodem učitele nebo
spolužákem
• objektivně hodnotí svůj výkon
pod vedením učitele
• hodnotí svůj výkon a výkon svých
spolužáků
• se aktivně podílí na školních
koncertech
• hraje na školních koncertech
R. Gruber – Saxofonové etudy (výběr)
G. Bumcke – Škola pro saxofon (výběr)
H. Both – Saxophon-Training (výběr)

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník/
Obsah
Technika

6.

7.

Žák:
Žák:
• hraje nasazovaně, staccato a legato • hraje nasazovaně, staccato a legato
v rozsahu b – f3
v plném rozsahu
• prohloubil hru jednoduchých
• se připravuje na hru těžších melodických
melodických ozdob
ozdob
• nadále pracuje na zlepšování
• využívá při hře všechny získané technické
kvality tónu
a výrazové dovednosti s důrazem na tvoření
a kvalitu tónu
• pokračuje ve studiu durových
stupnic v rychlejších tempech
• zdokonaluje a zrychluje prstovou techniku
do 4 křížků a 4 bé v artikulacích • pokračuje ve studiu durových stupnic
• zahraje k daným stupnicím tónický v rychlejších tempech do 4 křížků a 4 bé
kvintakord a jeho obraty
v artikulacích
• zahraje k daným stupnicím
• zahraje k daným stupnicím tónický
dominantní septakord a jeho obraty kvintakord a jeho obraty
• hraje mollové stupnice do 4 křížků • zahraje k daným stupnicím dominantní
a bé
septakord a jeho obraty
• vnímá charakter skladby a vyjádří • hraje mollové stupnice do 4 křížků a 4 bé
jej hrou dle svých schopností
z not
Improvizace • zahraje bez not lidové písně
• zahraje bez not lidové písně Ovčáci
Ovčáci čtveráci, Skákal pes, Pec
čtveráci, Skákal pes, Pec nám spadla, Já
nám spadla, Já do lesa nepojedu,
do lesa nepojedu, Holka modrooká, Vyletěla
Holka modrooká, Vyletěla
holubička, Tancuj, tancuj v probraných
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•
Hra z listu

Příprava
k souhře

Doporučená
literatura*

•

•
•

holubička, Tancuj, tancuj
v probraných tóninách
•
dle zájmu hraje populární písně
z not
dle technických dovedností hraje z •
listu notový materiál, který
odpovídá zhruba polovině z
probrané látky
se orientuje v notopise
se připravuje v základních rysech •
na frázování a výslovnost
v různých stylech hudby
se aktivně podílí na výběru skladeb •
objektivně hodnotí svůj výkon
a výkon svých spolužáků
se aktivně podílí na školních
•
koncertech

tóninách
hraje populární písně dle svého zaměření

získal rychlost a přesnost při čtení notopisu

interpretuje přiměřeně obtížné skladby
různých žánrů podle svých individuálních
schopností s doprovodem učitele
•
se připravuje na absolventský koncert
a závěrečnou zkoušku výběrem skladby
•
po konzultaci s vyučujícím dle svých
individuálních schopností
•
diskutuje o svém výkonu, v diskusi používá
hudební terminologii
• vystoupí na absolventském koncertu
R. Gruber – Saxofonové etudy (výběr)
H. Both – Saxophon-Training (výběr)
R. Jettel – Nová saxofonová škola (výběr)
Výběr přednesů je odpovídající technické úrovni probrané látky.

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na saxofon**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

Týdenní hodinová dotace
1.
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
*** 1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-15

0-1
2

0-1
2

2

2

*od 14 let
**1 žák na hodině hry na nástroj
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

4.

Žák:
Žák:
• prohloubil dovednosti získané v I. stupni • hraje na nástroj v celém jeho rozsahu
studia
i s pomocnými hmaty
• studuje všechny melodické ozdoby
• využívá získaných vědomostí
a zkušeností k samostatnému studiu
• studuje rytmické útvary
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Improvizace

Hra z listu
Příprava
k souhře

Doporučená
literatura*

• pokračuje ve hře durových a mollových
stupnic včetně akordů
•
• seznámil se s historií nástroje
•
• orientuje se v základních hudebních
žánrech
•
• nachází svou roli v různých hudebních
uskupeních
•
• věnuje se studiu orchestrálních partů
• pracuje na své interpretační a umělecké
osobnosti
•
• pokud nastoupí do II. stupně bez
absolvování I. stupně základního studia,
•
učitel organizuje výuku a výstupy dle
odpovídajících materiálů z I. stupně
základního studia s přihlédnutím
k reálným možnostem žáka včetně hry
a transpozice povinných písní
• studuje hru 1. a 2. hlasu
•
• studuje improvizaci dle harmonických •
funkcí
• čte plynně notový materiál
•
• se podílí na vytváření společného zvuku, •
výrazu a intonaci prováděných skladeb
• aktivně konzultuje s učitelem skladby,
které si vybral ke zpracování a hře
•
na koncertech
• nachází svou roli v různých hudebních
uskupeních
•
• respektuje učitele jako hudební autoritu •
a vůdčí osobnost ve studiu
• pracuje na své interpretační a umělecké
osobnosti
•

a k výběru skladeb dle vlastního
zájmu
hraje všechny melodické ozdoby
hraje kombinované rytmické útvary
ve hře stupnic a akordů rozvíjí své
technické dovednosti podle svých
individuálních možností a potřeb
se uplatňuje jako sólový nebo
souborový hráč, dle svého zájmu
a zaměření
samostatně vyhledává hudební zdroje
a materiály
má vytvořený pamětní repertoár

hraje 1. a 2. hlas
improvizuje dle harmonických funkcí
čte i náročnější notové party
se dle svých možností a zájmu
zařazuje do hudebních uskupení
různých stylů a žánrů
vyjadřuje vlastní názor na výběr
skladeb a jejich společnou
interpretaci
dotváří svou uměleckou osobnost
aktivně konzultuje s učitelem skladby,
které si vybral ke zpracování a hře
na absolventském koncertu
se uplatňuje jako sólový nebo
souborový hráč, dle svého zájmu
a zaměření

R. Gruber – Saxofonové etudy (výběr)
H. Both – Saxophon-Training (výběr)
R. Jettel – Nová saxofonová škola (výběr)
I. Myslikovjan – Moderní škola hry na saxofon (výběr)
Výběr přednesů je odpovídající technické úrovni probrané látky.
Pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, učitel
volí notový materiál z I. stupně studia.

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška:
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu
Cílem tohoto studia je kromě odpovídajícího ovládnutí nástroje
s možností sólového hraní i zapojení těchto žáků do komorní
a souborové hry bez ohledu na žánr při snaze respektovat přání
a potřeby žáků i školy. Žáci se seznámí s historií a vývojem nástroje,
jeho údržbou, zahrají si skladbu na určité umělecké úrovni dle
vlastního výběru, k čemuž se využijí znalosti z oblasti hudební teorie.
Umělecká úroveň znamená, že žák umí zahrát skladbu tónově
a intonačně čistě a používá typické znaky pro danou skladbu,
tj. frázování. Žák bude studovat skladby klasické, vážné hudby, ale
i moderní, populární a jazzové hudby, aby si vytvořil všeobecný přehled a případně dál rozvíjel svoji
muzikalitu (intonace, analýza, rozvoj hudební paměti a představivosti, rozvoj rytmického cítění,
orientace v hudebních žánrech). Výběr notového materiálu bude přizpůsoben individuálním
schopnostem žáka. Toto studium napomáhá celkově při formování osobnosti, taktéž při zdravotních
potížích zejména dýchacího ústrojenství a při psychických poruchách. Žák při technických
a teoretických zkušenostech získaných studiem si výrazně zlepší svou vůli, pracovitost a úctu k sobě
i k okolí. Vzhledem k tomu, že zakoupení nástroje je pro rodiče finančně poměrně náročná záležitost,
ZUŠ zapůjčí každému zájemci o hru na příčnou flétnu nástroj v souladu s platnou směrnicí
o půjčování nástrojů.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na příčnou flétnu**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

1.*
1
1
*** 1

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3

3

7.
1
2

3

* od 7 let, žák, který není fyzicky schopen hrát na příčnou flétnu nastoupí na zobcovou flétnu, určí učitel hry na nástroj
** 1 žák na hodině nástroje
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

Žák:
Žák:
Žák:
• dle učitele napodobí
• rozpozná různé
• zdokonaluje kulturu tónu
čistou tvorbu tónu
hudební žánry
a intonační stabilitu ve hře
a aplikuje ji na skladbách
• experimentuje
• prohloubil získané
s možnostmi nástroje
vědomosti
• rozšiřuje výrazové
z
1.
ročníku
z
oblasti
prostředky v dynamické
• rozvíjí melodické
techniky (nasazování, škále a agogice
a rytmické cítění
tenuto, legato,
• prohloubil vědomosti
• formuje cit pro hudební
rozšiřování
v oblasti stylových období
fráze
dynamické
škály,
• zahraje 1 skladbu zpaměti
• se seznamuje s historií
rozsah nástroje atd.) • hraje jednoduché melodie dle
flétny a jejím vývojem
sluchu a vnímá jejich
• umí ošetřovat svůj nástroj • prohloubil hudební
projev
náladu,kterou vyjádří a hraje
• dle možností navštěvuje
•
hraje
jednoduché
elementárními prostředky
koncerty ZUŠ, kde se
melodie dle sluchu • hraje tónová cvičení a v nich
představuje příčná flétna
rozšiřuje dynamickou škálu
• postupně rozvíjí správné • postupně prodlužuje
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výdech v celém
• hraje v rozsahu od c1 – e3
zvládnutém rozsahu • hraje jednoduché staccato
• vyrovnává polohy
• ovládá techniku hry spojů
• hraje hladké legato
blízkých i vzdálených tónů
legato a hru oktáv
• dbá o ušlechtilé
•
nasazování a
• hraje mollové (harmonické,
zakončování tónů
melodické) stupnice
•
• hraje chromaticky
• hraje tónický kvintakord
v rozsahu c1 – c3
tenuto a legato k daným
• hraje durové stupnice stupnicím v rámci rozsahu
•
v rámci rozsahu
• hraje tónický
•
kvintakord k daným
stupnicím, velký
rozklad tenuto, legato
Improvizace • hraje v rámci rozsahu bez • hraje a transponuje • hraje a transponuje v rámci
not lidovou píseň Ovčáci
v rámci rozsahu bez
rozsahu bez not lidové písně
čtveráci
not lidové písně
Ovčáci čtveráci, Skákal pes,
Ovčáci čtveráci,
Pec nám spadla, Já do lesa,
Skákal pes, Pec nám
Holka modrooká
spadla
Hra z listu • hraje skladby z notovém materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané
látky
• se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
Příprava
• doprovází v dlouhých
• hraje krátké skladby s • se zapojuje do komorní hry
k souhře
tónech učitele
doprovodem
dle uvážení učitele
• hraje jednoduché melodie • vystoupí na školním • hraje delší skladby
s doprovodem
koncertu
s klavírním doprovodem
• si vytvořil kladný vztah • vyjádří subjektivní • vystupuje na školních
ke hře a k souhře na
názor na souhru
vystoupení dvakrát ročně
nástroj
• na elementární úrovni
hodnotí svůj výkon a výkon
• má možnost vystoupit na
koncertech ZUŠ
svých spolužáků
Doporučená E. Towarnicki – Škola hry na flétnu (výběr)
literatura* G. Gariboldi – Cvičení pro začátečníky (výběr)
F. Tomaszewski – Výběr etud 1. díl (výběr)
J. a E. Kvapilovi – Flautoškola (výběr)
R. Gruber – Rozfoukej se píšťaličko (výběr)
Výběr přednesových skladeb, úpravy moderních skladeb.
návyky: tón, zvuk,
dechovou techniku,
intonaci, postoj při hraní,
uvolněné držení nástroje,
prstová technika
hraje v rozsahu od c1 –
c3 tenuto a legato
hraje dlouhé tóny a tvoří
tóny druhé oktávy
přefukem
zahraje stupnice dur dle
individuálních možností
hraje tónický kvintakord
k daným stupnicím

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
1 stupnice dur s křížky a 1 stupnice dur s bé + akordy, 1 mollová + akord T5, 1 etuda, 1 skladba
odpovídající technické obtížnosti, lidové písně stanovené pro 1.- 3. ročník v probraných stupnicích,
výběr provede zkušební komise, tempo volit podle možností žáka, hra melodie či jednoduché písně
dle sluchu, zkouška z teorie hudební nauky a dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

4.

5.

Žák:
• dotváří výrazové prostředky
různých stylových období

Žák:
• navazuje na zručnosti a schopnosti získané
v předchozích ročnících a rozvíjí je o další
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• pokračuje v komorní hře
• zdokonaluje kulturu tónu a čistotu
hudebního projevu
• zdokonalí technickou zručnost hry •
a tu aplikuje v přednesu
•
• samostatně nastuduje skladbu
• užívá různé artikulace
• hraje dlouhé tóny s použitím celé •
•
dynamické škály
• pokračuje ve hře mollových
a durových stupnic
•
• k durové stupnici hraje D7
• k mollové stupnici harmonické
hraje zm7
• hraje jednoduché melodické ozdoby •
• nacvičuje vibrato

technické a výrazové prostředky potřebné
pro zvládnutí náročnějších a rozsáhlejších
skladeb
zdokonaluje dechovou techniku, aktivně
pracuje s dechem a užívá pružnosti bránice
používá vibráto v rámci možností a aplikuje
ho do skladeb
dbá na vyrovnanost poloh
rozvíjí prstovou, dechovou a tónovou
techniku v součinnosti s rozvojem
muzikality
hraje s doprovodem i v komorních
seskupeních rozsahově i náročnější skladby
bez technických a intonačních problémů
hraje dlouhé tóny v různých dynamických
odstínech s kontrolou intonační a tónové
stability
• hraje stupnice tenuto, legato přes dvě
oktávy, k daným stupnicím zahraje velký
rozklad tónického akordu, D7, zm7
• se připravuje na hru dvojitého staccata –
opakovaného i následného
Improvizace • hraje a transponuje v rámci rozsahu • hraje a transponuje v rámci rozsahu lidové
bez not lidové písně Ovčáci
písně Ovčáci čtveráci, Skákal pes, Pec nám
čtveráci, Skákal pes, Pec nám
spadla, Já do lesa, Holka modrooká,
spadla, Já
do lesa, Holka
Vyletěla holubička, Tancuj, tancuj, Loučení,
modrooká, Vyletěla holubička,
loučení
Tancuj, tancuj
Hra z listu • hraje skladby z notovém materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané
látky
• se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
Příprava
• se zapojuje do komorní hry dle uvážení učitele
k souhře
• hraje sólově s doprovodem i jiného nástroje
• vystoupí dvakrát ročně na školních koncertech
• se aktivně podílí na výběru skladeb
• přijímá vůdčí i podřízenou roli při souhře
Doporučená Výběr přednesů různých hudebních stylů a období.
literatura
Výběr a úprava moderních písní.
Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník/
Obsah
Technika

6.

7.

Žák:
• na stupnicích rozvinul prstovou
techniku
• dbá na intonaci a kulturu tónu
• dle individuálních dovedností
vystaví skladbu a vytvoří si na ni
vlastní názor

Žák:
• rozvinul techniku hry o další technické
a výrazové prostředky potřebné pro zahrání
náročnějších skladeb na stupnicích a
akordech
• zdokonalil tvorbu tónu
• kultivuje projev, stylovost, intonační čistotu
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• prohloubil hudební cítění
• hraje vyrovnaně ve všech registrech
nástroje
• kultivuje hru tónově a výrazově
akceptovatelnou s přesnou
rytmickou, artikulační, intonační a
stylovou reprodukcí
• hraje stupnice a akordy
v rychlejších tempech s použitím
následného
i opakovaného
dvojitého staccata
• se účastní školních vystoupení
minimálně dvakrát ročně, kde hraje
delší skladby sólově a jednou
v komorním seskupení
• aktivně se podílí na výběru skladeb

•
•
•
•

•
•
•
•
•

hry
hraje dynamické škály ve všech registrech
nástroje
hraje skladby všech hudebních epoch
charakterizuje znaky hudebních stylů a
forem na probíraných skladbách
si vytváří hudební názor na tónový ideál
a techniku hry poslechem kvalitních
nahrávek, návštěvou koncertů a častým
přehráváním hudebních ukázek učitelem
hraje ekonomicky cvičením technicky
náročných skladeb, ke kterým využívá
několik metod nácviku
dle svých možností nastuduje samostatně
skladbu
hraje trojité staccato dle individuálních
schopností
posouvá techniku do rychlých temp
orientuje se ve všech dur a moll stupnicích,
automaticky přiřazuje T, D7, zm7
se připravuje na absolventský koncert
hraje a transponuje v rámci rozsahu bez not
lidové písně Ovčáci čtveráci, Skákal pes,
Pec nám spadla, Já do lesa, Holka
modrooká, Vyletěla holubička, Tancuj,
tancuj, Loučení, loučení

•
Improvizace • hraje a transponuje v rámci rozsahu •
bez not lidové písně Ovčáci
čtveráci, Skákal pes, Pec nám
spadla, Já do lesa, Holka modrooká,
Vyletěla holubička, Tancuj, tancuj,
Loučení, loučení,
Hra z listu • se orientuje v notovém materiálu
Příprava k • prostřednictvím komorní hry v různých seskupeních pěstuje smysl pro kolektivní
souhře
hru a význam přizpůsobování se
• přijímá zodpovědnost za společné dílo
• podílí se na konečné interpretaci skladby
Doporučená Výběr přednesů různých hudebních stylů a období.
literatura
Výběr a úprava moderních písní.

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na příčnou flétnu**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

***

Týdenní hodinová dotace
1.
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1
2
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0-1
2

2

2

*od 14 let
**1 žák na hodině hry na nástroj
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

4.

Žák:
Žák:
• využívá získané technické a výrazové dovednosti • rozvinul techniku hry na
ze studia I.stupně a dále je rozvíjí o další
stupnicích a akordech dle
technické a výrazové prostředky potřebné pro
individuálních potřeb
zvládnutí náročných skladeb
• získal přehled ve flétnové
literatuře
• pokračuje ve studiu stupnic a akordů
• prohlubil vědomosti o hudebních stylech a
• má všeobený přehled o hudbě
hudební formě
a především pozitivní vztah
k hudbě a její interpretaci
• vytváří si vlastní názor na interperetaci různých
skladeb a svůj názor zformuluje
• má přiměřený přehled
v oblasti, kterou se zaobíral
• formuje svůj životní styl návštěvou koncertů,
(o který měl největší zájem,
oper a poslechem kvalitních nahrávek
klasická, moderní, případně
• pokud nastoupí do II. stupně bez absolvování I.
stupně základního studia, učitel organizuje výuku jazzová hudby)
a výstupy dle odpovídajících materiálů z I. stupně • má vytvořený pamětní
repertoár
základního studia s přihlédnutím k reálným
možnostem žáka včetně hry a transpozice
• ve hře uplatňuje všechny
povinných písní
získané výrazové prostředky
Improvizace • hraje 1. a 2. hlas
• přiměřeně improvizuje v rámci
výrazu v jednoduchých
• improvizuje dle harmonických funkcí
jazzových a moderních
skladbách
• se seznamí s orchestrálními
party a sám vyhledává skladby
dle svého zájmu a zaměření
Příprava k • se podílí na vytváření společného zvuku, výrazu a • se prosadí i přizpůsobí a
souhře
intonaci prováděných skladeb
pohotově reaguje v rámci
souhry
• formuje svoji hudební osobnost
• dotváří svou uměleckou
osobnost
Doporučená Výběr přednesů různých hudebních stylů a období.
literatura
Výběr a úprava moderních písní.
Hra z listu

• plynule čte notový materiál

Závěrečná zkouška:
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí

54

Studijní zaměření: Hra na trubku
Cílem studia hry na trubku je kromě odpovídajícího ovládnutí
nástroje s možností sólového hraní a zvládnutí obecných hudebních
dovedností (intonace, rozvoj hudební paměti a představivosti, rozvoj
rytmického cítění) zapojení těchto žáků do komorní a souborové hry
bez ohledu na žánr při snaze respektovat přání a potřeby žáků i školy.
Základem těchto souborů mají být dechové nástroje.
Vzhledem k tomu, že zakoupení nástroje je pro rodiče finančně
poměrně náročná záležitost, ZUŠ zapůjčí každému zájemci o hru na
trubku nástroj v souladu s platnou směrnicí o půjčování nástrojů.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na trubku**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

1.*
1
1
*** 1

2-3

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

*od 7 let, žák, který je fyzicky schopen hrát na trubku nastoupí na zobcovou flétnu, určí učitel hry na nástroj
** 1 žák na hodině nástroje
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.
Žák:
• se s nástrojem
seznamuje a ví jak
nástroj udržovat
• postupně rozvíjí
správné návyky: tón,
zvuk, dechovou
techniku, intonaci,
postoj při hraní,
uvolněné držení
nástroje, prstovou
techniku
• upravuje nátisk rtů
na nátrubek
• hraje nasazovaně a
legato v rozsahu g –
c2
• zahraje jednu
stupnici zpaměti
• k dané stupnici
zahraje tónický
kvintakord

2.

3.

Žák:
Žák:
• postupně rozvíjí
• disponuje základními návyky
správné návyky: tón,
a dovednostmi
zvuk, dechovou
• zrychluje hru nasazovaně
techniku, intonaci,
a legato v rozsahu g – f2
postoj při hraní,
• hraje v základních
uvolněné držení
dynamických odstínech
nástroje, prstovou
• využívá výrazových a
techniku
přednesových prvků hudby
• dýchá do celých plic, • se orientuje v jednoduchých
prodlužuje délku
rytmických a melodických
vydržovaných tónů
útvarech
• hraje nasazovaně
• zahraje stupnici C dur a
a legato v rozsahu
stupnice do 3 křížků a 3 bé
g – d2
• zahraje k daným stupnicím
• zlepšuje kvalitu ozvu
tónický kvintakord a jeho
naučených tónů
obraty
• hraje stupnice dle
• zahraje skladbu zpaměti
svých rozsahových
schopností
• zahraje k daným
stupnicí tónický
kvintakord
• zahraje jednoduchou
skladbu zpaměti
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Improvizace

Hra z listu

Příprava k
souhře

• hraje v rámci rozsahu • hraje a transponuje
bez not lidovou píseň v rámci rozsahu bez
Ovčáci čtveráci
not lidové písně
Ovčáci čtveráci,
Skákal pes, Pec nám
spadla

• hraje a transponuje v rámci
rozsahu bez not lidové písně
Ovčáci čtveráci, Skákal pes,
Pec nám spadla, Já do lesa,
Holka modrooká
• zahraje jednoduchou melodii
dle sluchu
• hraje skladby z notovém materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané
látky
• čte jednoduchý notový zápis
• hraje s učitelem
• hraje krátké skladby • se zapojuje do komorní hry dle
unisono
s doprovodem
uvážení učitele
• získal kladný vztah k • vystoupí na školním • prohloubil hru s doprovodem
souhře
koncertu
učitele
• má možnost
• hodnotí subjektivně
• na elementární úrovni hodnotí
vystoupit na školním
svůj i společný výkon
svůj výkon a výkon svých
koncertu
pod vedením učitele
spolužáků
• hraje na školních koncertech
J. Kolář – 1. díl (výběr)
Krčma, Vajgl – 1. díl (výběr)

Doporučená
literatura*
*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
1 stupnice dur s křížky a 1 stupnice dur s bé + akordy, 1 etuda, 1 skladba odpovídající technické
obtížnosti, lidové písně stanovené pro 1.-3. ročník v probraných stupnicích, výběr provede zkušební
komise, tempo volit podle možností žáka, hra melodie či jednoduché písně dle sluchu, zkouška z teorie
hudební nauky a dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

4.

5.

Žák:
Žák:
• užívá základní návyky a dovednosti • zrychluje hru nasazovaně a legato
v rozsahu fis – g2
• zrychluje hru nasazovaně a legato
v rozsahu g – g2
• hraje jednoduché melodické ozdoby dle
• nadále pracuje na zlepšování kvality svých individuálních dovedností
tónu
• využívá všechny doposud získané
technické a výrazové prostředky ke hře
• využívá celou dynamickou škálu
s ohledem na kvalitu tónu
• nadále pracuje na zlepšování kvality tónu
• se orientuje v složitějších taktových • pokračuje ve studiu durových stupnic
útvarech
v rychlejších tempech do 4 křížků a 4 bé
• pokračuje ve studiu durových
• zahraje k daným stupnicím tónický
stupnic do 4 křížků a 4 bé
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím tónický • zahraje k daným stupnicím dominantní
kvintakord a jeho obraty
septakord a jeho obraty
• nadále prohloubil hru zpaměti
• hraje mollové stupnice
• na přednesových skladbách cvičí
• zahraje k daným stupnicím tónický
samostatný hudební projev
kvintakord a jeho obraty
• hraje a transponuje v rámci rozsahu • hraje a transponuje v rámci rozsahu bez
bez not lidové písně Ovčáci
not lidové písně Ovčáci čtveráci, Skákal
čtveráci, Skákal pes, Pec nám
pes, Pec nám spadla, Já do lesa, Holka
spadla, Já do lesa, Holka modrooká,
modrooká, Vyletěla holubička
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Hra z listu

Příprava
k souhře

Doporučená
literatura*

Vyletěla holubička
• hraje 2. hlas v terciích (Holka modrooká)
• hraje 2. hlas v terciích (Skákal pes,
Pec nám spadla)
• hraje skladby z notovém materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané
látky
• se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
• se zapojuje do komorní hry dle uvážení učitele
• prohloubil hru s doprovodem učitele
• hraje ve skupince spolužáků dle notového zápisu
• hodnotí svůj výkon a výkon svých spolužáků
• hraje na školních koncertech sólově nebo v různých uskupeních
• se aktivně podílí na školních koncertech
J. Kolář – 1., 2. díl (výběr)
Krčma, Vajgl – 1. díl (výběr)

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

Hra z listu

6.

7.

Žák:
Žák:
• hraje nasazovaně, staccato a legato • hraje nasazovaně, staccato a legato
v rozsahu fis – a2
v rozsahu dle individuálních schopností
• prohloubil hru jednoduchých
• se připravuje na hru těžších melodických
melodických ozdob
ozdob
• nadále pracuje na zlepšování kvality • využívá při hře všechny získané technické
tónu
a výrazové dovednosti s důrazem na
tvoření a kvalitu tónu
• pokračuje ve studiu durových
stupnic v rychlejších tempech do 7 • pokračuje ve studiu durových stupnic
křížků a 7 bé
v rychlejších tempech do 7 křížků a 7 bé
v artikulacích
• zahraje k daným stupnicím tónický
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím tónický
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím
dominantní septakord a jeho obraty • zahraje k daným stupnicím dominantní
septakord a jeho obraty
• hraje mollové stupnice do 4 křížků
a bé
• hraje mollové stupnice do 4 křížků a 4 bé
• zahraje k daným stupnicím tónický • zahraje k daným stupnicím tónický
kvintakord a jeho obraty
kvintakord a jeho obraty
• vnímá charakter skladby a vyjádří • nadále hraje skladby různých hudebních
jej hrou dle svých schopností
epoch
• hraje skladby různých hudebních
epoch
• hraje a transponuje v probraných
• hraje a transponuje v probraných tóninách
tóninách bez not lidové písně
bez not lidové písně Ovčáci čtveráci,
Ovčáci čtveráci, Skákal pes, Pec
Skákal pes, Pec nám spadla, Já do lesa,
nám spadla, Já do lesa nepojedu,
Holka modrooká, Vyletěla holubička
Holka modrooká, Vyletěla
holubička
• hraje 2. hlas v terciích (Holka modrooká)
• se orientuje v notopise
• získá rychlost a přesnost při čtení notopisu
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Příprava
k souhře

Doporučená
literatura*

• se připravuje v základních rysech na •
frázování a výslovnost v různých
stylech hudby
• prostřednictvím komorní hry
•
v různých seskupeních pěstuje
smysl pro kolektivní hru
• se aktivně podílí na výběru skladeb
•
• objektivně hodnotí svůj výkon
a výkon svých spolužáků
•
• se aktivně podílí na školních
koncertech
•
J. Kolář – 2. díl (výběr)
Krčma, Vajgl – 1. díl (výběr)

interpretuje přiměřeně obtížné skladby
různých žánrů podle svých individuálních
schopností s doprovodem učitele
se připravuje na absolventský koncert
výběrem skladby po konzultaci
s vyučujícím dle svých individuálních
schopností
diskutuje o svém výkonu, v diskusi
používá hudební terminologii
vystoupí na absolventském koncertu
se samostatně připravuje

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka Hra na trubku**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

***

Týdenní hodinová dotace
1.
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1
2

0-1
2

2

2

*od 14 let
**1 žák na hodině hry na nástroj
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

Žák:
• prohloubil dovednosti získané v I. stupni studia
• pracuje s dechem ekonomicky
• pečuje o rozvoj nátisku, seznamuje se s jeho
prostředky, které slouží k jeho rozvoji a
udržování
• pracuje na intonační jistotě
• zpřesní techniku nátiskovou i prstovou
• procvičuje melodické ozdoby, dvojité a trojité
staccato
• rozvinul výrazové stránky (dynamika,
frázování, vibrato)
• transponuje notový zápis dle individuálních
dovedností žáka
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4.
Žák:
• hraje na nástroj v celém jeho
rozsahu i s pomocnými hmaty
• aktivně konzultuje s učitelem
skladby, které si vybral ke
zpracování a hře na
absolventském koncertu
• má vytvořený pamětní
repertoár
• uplatňuje technické a
výrazové prostředky v praxi
• se uplatňuje jako sólový nebo
souborový hráč, dle svého
zájmu a zaměření

Improvizace
Hra z listu
Příprava
k souhře

Doporučená
literatura*

• pracuje na artikulačních a výrazových
• samostatně vyhledává hudební
prostředcích
zdroje a materiály
• rozvinul hudební paměť
• hraje skladby různých stylů a
žánrů a využívá k jejich
• využívá získaných vědomostí a zkušeností
interpretaci různých
k samostatnému studiu a k výběru skladeb dle
výrazových prostředků
vlastního zájmu
• se orientuje v durových a mollových stupnicích
včetně akordů
• se uplatňuje jako sólový nebo souborový hráč,
dle svého zájmu a zaměření
• hraje skladby různých stylů a žánrů, vyjmenuje
některé autory
• samostatně vyhledává hudební zdroje a
materiály
• pokud nastoupí do II. stupně bez absolvování
I. stupně základního studia, učitel organizuje
výuku a výstupy dle odpovídajících materiálů
z I. stupně základního studia s přihlédnutím
k reálným možnostem žáka včetně hry a
transpozice povinných písní
• nacvičuje improvizaci dle harmonických funkcí • improvizuje dle harmonických
funkcí
• plynule čte notový materiál
• čte i náročnější notové party
• se dle svých možností a zájmu zařazuje do
• vyjadřuje vlastní názor na
hudebních uskupení různých stylů a žánrů
výběr skladeb a jejich
společnou interpretaci
• respektuje učitele jako hudební autoritu a vůdčí
osobnost ve studiu
• dotváří svou uměleckou
osobnost
• pracuje na své interpretační a umělecké
osobnosti
• aktivně konzultuje s učitelem
skladby, které si vybral ke
zpracování a hře na
absolventském koncertu
• se podílí na vytváření
společného zvuku, výrazu a
intonaci prováděných skladeb
• se uplatňuje jako sólový nebo
souborový hráč, dle svého
zájmu a zaměření
J. Kolář – Praktická škola hry na trubku 2. – 4. díl (výběr)
J. B. Arban – Škola hry na trubku (výběr)
Krčma, Vajgl – 2. díl (výběr)
Pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, učitel
volí notový materiál z I. stupně studia.

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška:
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Studijní zaměření: Hra na baskřídlovku
Cílem tohoto studia je kromě odpovídajícího ovládnutí nástroje s možností sólového
hraní a zvládnutí obecných hudebních dovedností (intonace, rozvoj hudební paměti
a představivosti, rozvoj rytmického cítění) zapojení těchto žáků do komorní
a souborové hry bez ohledu na žánr při snaze respektovat přání a potřeby žáků
i školy. Základem těchto souborů mají být dechové nástroje.
Vzhledem k tomu, že zakoupení nástroje je pro rodiče finančně poměrně náročná
záležitost, ZUŠ zapůjčí každému zájemci o hru na baskřídlovku nástroj v souladu
s platnou směrnicí o půjčování nástrojů.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na baskřídlovku**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

1.*
1
1
*** 1

2-3

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

* od 7 let, žák, který není fyzicky schopen hrát na baskřídlovku nastoupí na zobcovou flétnu, určí učitel na nástroj
** 1 žák na hodině nástroje
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

1.

2.

3.

Žák:
Žák:
Žák:
• se s nástrojem • postupně rozvíjí správné • disponuje základními návyky
seznamuje a ví
návyky: tón, zvuk,
a dovednostmi
jak nástroj
dechovou techniku,
• zrychluje hru nasazovaně
udržovat
intonaci, postoj při hraní,
a legato
uvolněné držení nástroje, • hraje v základních
• postupně rozvíjí
prstovou techniku
správné návyky:
dynamických odstínech
tón, zvuk,
• dýchá do celých plic,
• využívá výrazových a
dechovou
prodlužuje délku
přednesových prvků hudby
techniku,
vydržovaných tónů
• se orientuje v jednoduchých
intonaci, postoj • hraje nasazovaně a legato
rytmických a melodických
při hraní,
• zlepšuje kvalitu ozvu
útvarech
uvolněné držení
naučených tónů
• hraje stupnice dle svých
nástroje,
• hraje stupnice dle svých
rozsahových schopností
prstovou
rozsahových schopností
• zahraje k daným stupnicím
techniku
• zahraje k daným stupnicí
tónický kvintakord a jeho
• upravuje nátisk
tónický kvintakord
obraty
rtů na nátrubek • zahraje jednoduchou
• zahraje skladbu zpaměti
• hraje nasazovaně skladbu zpaměti
a legato
• zahraje lidovou • hraje a transponuje v rámci • hraje a transponuje v rámci
píseň bez not
rozsahu bez not lidové
rozsahu bez not lidové písně
Ovčáci čtveráci
písně Ovčáci čtveráci,
Ovčáci čtveráci, Skákal pes,
v probraných
Skákal pes, Pec nám spadla Pec nám spadla, Já do lesa,
tóninách
Holka modrooká
• zahraje jednoduchou melodii
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Hra z listu

Příprava
k souhře

Doporučená
literatura*

dle sluchu
• hraje skladby z notovém materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané
látky
• čte jednoduchý notový zápis
• hraje s učitelem • hraje krátké skladby s
• se zapojuje do komorní hry dle
či jiným žákem
doprovodem
uvážení učitele
unisono
• vystoupí na školním
• prohloubil hru s doprovodem
koncertu
učitele
• má možnost
vystoupit na
• hodnotí svůj výkon pod
• na elementární úrovni hodnotí
školním koncertu vedením učitele
svůj výkon a výkon svých
spolužáků
• subjektivně
• hovoří o svém nástroji
hodnotí souhru
• hraje na školních koncertech
J. Kolář – 1. díl (výběr)
Krčma, Vajgl – 1. díl (výběr)

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
1 stupnice dur s křížky a 1 stupnice dur s bé + akordy, 1 etuda, 1 skladba odpovídající technické
obtížnosti, lidové písně stanovené pro 1.- 3. ročník v probraných stupnicích, výběr provede zkušební
komise, tempo volit podle možností žáka, hra melodie či jednoduché písně dle sluchu, zkouška z teorie
hudební nauky a dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

Hra z listu

Příprava
k souhře

Doporučená

4.

5.

Žák:
Žák:
• užívá základní návyky a dovednosti • hraje jednoduché melodické ozdoby dle
• nadále pracuje na zlepšování kvality svých individuálních dovedností
tónu
• využívá všechny doposud získané
technické a výrazové prostředky ke hře
• využívá celou dynamickou škálu
s ohledem na kvalitu tónu
• nadále pracuje na zlepšování kvality tónu
• se orientuje v složitějších taktových • pokračuje ve studiu durových stupnic
útvarech
v rychlejších tempech
• pokračuje ve studiu durových
• zahraje k daným stupnicím tónický
stupnic
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím tónický • zahraje k daným stupnicím dominantní
kvintakord a jeho obraty
septakord a jeho obraty
• nadále prohloubil hru zpaměti
• hraje mollové stupnice
• na přednesových skladbách cvičí
• zahraje k daným stupnicím tónický
samostatný hudební projev
kvintakord a jeho obraty
• hraje a transponuje v rámci rozsahu bez not lidové písně Ovčáci čtveráci, Skákal
pes, Pec nám spadla, Já do lesa, Holka modrooká, Vyletěla holubička
• hraje 2. hlas v terciích (Skákal pes, Pec nám spadla)
• hraje skladby z notovém materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané
látky
• se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
• se zapojuje do komorní hry dle uvážení učitele
• prohloubil hru s doprovodem učitele
• hraje ve skupince spolužáků dle notového zápisu
• hodnotí svůj výkon a výkon svých spolužáků
• hraje a aktivně se podílí na školních koncertech
J. Kolář – 1., 2. díl (výběr)
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literatura

Krčma, Vajgl – 1. díl (výběr)

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

Hra z listu
Příprava
k souhře

Doporučená
literatura

6.

7.

Žák:
Žák:
• prohloubil hru jednoduchých
• hraje nasazovaně, staccato a legato
melodických ozdob
v rozsahu dle individuálních schopností
• nadále pracuje na zlepšování kvality • se připravuje na hru těžších melodických
tónu
ozdob
• pokračuje ve studiu durových stupnic • využívá při hře všechny získané
v rychlejších tempech
technické a výrazové dovednosti
s důrazem na tvoření a kvalitu tónu
• zahraje k daným stupnicím tónický
kvintakord a jeho obraty
• pokračuje ve studiu durových stupnic
• zahraje k daným stupnicím
• zahraje k daným stupnicím tónický
dominantní septakord a jeho obraty
kvintakord a jeho obraty
• pokračuje ve studiu mollových
• zahraje k daným stupnicím dominantní
stupnic
septakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím tónický • pokračuje ve studiu mollových stupnic
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím tónický
• vnímá charakter skladby a vyjádří jej kvintakord a jeho obraty
hrou dle svých schopností
• využívá ke hře celou dynamickou škálu
• hraje skladby rozličných hudebních • nadále hraje skladby různých hudebních
epoch
epoch
• hraje a transponuje bez not
• hraje a transponuje bez not v probraných
v probraných tóninách lidové písně
tóninách lidové písně Ovčáci čtveráci,
Ovčáci čtveráci, Skákal pes, Pec nám
Skákal pes, Pec nám spadla, Já do lesa,
spadla, Já do lesa nepojedu, Holka
Holka modrooká, Vyletěla holubička
modrooká, Vyletěla holubička
• hraje 2. hlas v terciích u vhodných písní
• se orientuje v notopise
• získá rychlost a přesnost při čtení
notopisu
• se připravuje v základních rysech na • interpretuje přiměřeně obtížné skladby
frázování a výslovnost v různých
různých žánrů podle svých
stylech hudby
individuálních schopností s doprovodem
učitele
• prostřednictvím komorní hry
v různých seskupeních pěstuje smysl • se připravuje na absolventský koncert a
pro kolektivní hru
závěrečnou zkoušku výběrem skladby po
konzultaci s vyučujícím dle svých
• se aktivně podílí na výběru skladeb
individuálních schopností
• objektivně hodnotí svůj výkon a
• diskutuje o svém výkonu, v diskusi
výkon svých spolužáků
používá hudební terminologii
• se aktivně podílí na školních
• vystoupí na absolventském koncertu
koncertech
• se samostatně připravuje
J. Kolář – 2. díl (výběr)
Krčma, Vajgl – 1. díl (výběr)

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
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•
•

hra na absolventském koncertu
v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti

Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na baskřídlovku**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

***

Týdenní hodinová dotace
1.
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1
2

0-1
2

2

2

*od 14 let
**1 žák na hodině hry na nástroj
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

4.

Žák:
Žák:
• prohloubil dovednosti získané v I. stupni studia • hraje na nástroj v celém jeho
rozsahu i s pomocnými
• pracuje s dechem ekonomicky
hmaty
• pečuje o rozvoj nátisku, seznamuje se s jeho
•
aktivně konzultuje s učitelem
prostředky, které slouží k jeho rozvoji a
skladby, které si vybral ke
udržování
zpracování a hře na
• pracuje na intonační jistotě
absolventském koncertu
• zpřesní techniku nátiskovou i prstovou
•
má vytvořený pamětní
• procvičuje melodické ozdoby, dvojité a trojité
repertoár
staccato
• rozvinul výrazové stránky (dynamika, frázování, • uplatňuje technické a
výrazové prostředky v praxi
vibrato)
• se uplatňuje jako sólový
• transponuje notový zápis dle individuálních
nebo souborový hráč, dle
dovedností žáka
svého zájmu a zaměření
• pracuje na artikulačních a výrazových
• samostatně vyhledává
prostředcích
hudební zdroje a materiály
• rozvinul hudební paměť
•
hraje skladby různých stylů a
• využívá získaných vědomostí a zkušeností
žánrů
k samostatnému studiu a k výběru skladeb dle
vlastního zájmu
• se orientuje v durových a mollových stupnicích
včetně akordů
• se uplatňuje jako sólový nebo souborový hráč,
dle svého zájmu a zaměření
• samostatně vyhledává hudební zdroje a materiály
• pokud nastoupí do II. stupně bez absolvování I.
stupně základního studia, učitel organizuje výuku
a výstupy dle odpovídajících materiálů z I. stupně
základního studia s přihlédnutím k reálným
možnostem žáka včetně hry a transpozice
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Improvizace
Hra z listu
Příprava
k souhře

Doporučená
literatura

povinných písní
• improvizuje dle harmonických funkcí

• improvizuje dle
harmonických funkcí
• plynule čte notový materiál
• čte i náročnější notové party
• se podílí na vytváření společného zvuku, výrazu a • vyjadřuje vlastní názor na
intonaci prováděných skladeb
výběr skladeb a jejich
společnou interpretaci
• samostatně vyhledává a konzultuje notový
materiál
• dotváří svou uměleckou
osobnost
• v diskusi naslouchá, konzultuje, přijímá a vynáší
kreativní kritiku
• aktivně konzultuje s učitelem
skladby, které si vybral ke
• vyjadřuje svůj názor na společné dílo
zpracování a hře na
• pracuje na společném pamětním repertoáru
absolventském koncertu
• se podílí na vytváření
společného zvuku, výrazu a
intonaci prováděných
skladeb
• se uplatňuje jako sólový
nebo souborový hráč, dle
svého zájmu a zaměření
J. Kolář – Praktická škola hry na trubku 2. – 4. díl (výběr)
J. B. Arban – Škola hry na trubku (výběr)
Krčma, Vajgl – 2. díl (výběr)
Pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, učitel
volí notový materiál z I. stupně studia.

Závěrečná zkouška:
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Studijní zaměření: Hra na lesní roh
Cílem studia hry na lesní roh je kromě odpovídajícího ovládnutí
nástroje s možností sólového hraní a zvládnutí obecných hudebních
dovedností (intonace, rozvoj hudební paměti a představivosti, rozvoj
rytmického cítění) zapojení těchto žáků do komorní a souborové hry
bez ohledu na žánr při snaze respektovat přání a potřeby žáků i školy.
Základem těchto souborů mají být dechové nástroje.
Vzhledem k tomu, že zakoupení nástroje je pro rodiče finančně
poměrně náročná záležitost, ZUŠ zapůjčí každému zájemci o hru na
lesní roh nástroj v souladu s platnou směrnicí o půjčování nástrojů.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na lesní roh**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

1.*
1
1
*** 1

2-3

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

*od 7 let, žák, který je fyzicky schopen hrát na lesní roh nastoupí na zobcovou flétnu, určí učitel hry na nástroj
** 1 žák na hodině nástroje, ***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

Žák:
Žák:
Žák:
• se s nástrojem
• postupně rozvíjí
• disponuje základními návyky
seznamuje a ví jak
správné návyky: tón,
a dovednostmi
nástroj udržovat
zvuk, dechovou
• zrychluje hru nasazovaně
techniku, intonaci,
a legato v rozsahu g – d2
• postupně rozvíjí
postoj při hraní,
správné návyky: tón,
• hraje v základních
uvolněné držení
zvuk, dechovou
dynamických odstínech
nástroje, prstovou
techniku, intonaci,
• využívá výrazových a
techniku
postoj při hraní,
přednesových prvků hudby
uvolněné držení
• dýchá do celých plic, • se orientuje v jednoduchých
nástroje, prstovou
prodlužuje délku
rytmických a melodických
techniku
vydržovaných tónů
útvarech
• upravuje nátisk rtů na • hraje nasazovaně
• zahraje stupnici C dur a
nátrubek
a legato v rozsahu
stupnice do 2 křížků a 2 bé
g – c2
• hraje nasazovaně a
• zahraje k daným stupnicím
legato v rozsahu g – • zlepšuje kvalitu ozvu
tónický kvintakord a jeho
g1
naučených tónů
obraty
• zahraje jednu stupnici • hraje stupnice dle
• zahraje skladbu zpaměti
zpaměti
svých rozsahových
• k dané stupnici zahraje schopností
tónický kvintakord
• zahraje k daným
stupnicí tónický
kvintakord
• zahraje jednoduchou
skladbu zpaměti
Improvizace • hraje v rámci rozsahu • hraje a transponuje
• hraje a transponuje v rámci
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bez not lidovou píseň
Ovčáci čtveráci

v rámci rozsahu bez
not lidové písně
Ovčáci čtveráci,
Skákal pes, Pec nám
spadla

rozsahu bez not lidové písně
Ovčáci čtveráci, Skákal pes,
Pec nám spadla, Já do lesa,
Holka modrooká
• zahraje jednoduchou melodii
dle sluchu
Hra z listu • hraje skladby z notovém materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané
látky
• čte jednoduchý notový zápis
Příprava k • hraje s učitelem
• hraje krátké skladby • se zapojuje do komorní hry dle
souhře
unisono
s doprovodem
uvážení učitele
• získal kladný vztah k • vystoupí na školním • prohloubil hru s doprovodem
souhře
koncertu
učitele
• má možnost vystoupit • hodnotí subjektivně
• na elementární úrovni hodnotí
na školním koncertu
svůj i společný výkon
svůj výkon a výkon svých
pod vedením učitele
spolužáků
• hraje na školních koncertech
Doporučená E. Wipperich – 1.a 2.díl (výběr)
literatura* E.Kaucký – Škola hry na lesní roh (výběr)
F.Šollar – Škola hty pro lesní roh (výběr)
*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu
Postupová zkouška (zkouška před komisí):
1 stupnice dur s křížky a 1 stupnice dur s bé + akordy, 1 etuda, 1 skladba odpovídající technické
obtížnosti, lidové písně stanovené pro 1.-3. ročník v probraných stupnicích, výběr provede zkušební
komise, tempo volit podle možností žáka, hra melodie či jednoduché písně dle sluchu, zkouška z teorie
hudební nauky a dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

4.

5.

Žák:
Žák:
• užívá základní návyky a dovednosti • zrychluje hru nasazovaně a legato
v rozsahu f – g2
• zrychluje hru nasazovaně a legato
v rozsahu g – f2
• hraje jednoduché melodické ozdoby dle
svých individuálních dovedností
• nadále pracuje na zlepšování kvality
tónu
• využívá všechny doposud získané
technické a výrazové prostředky ke hře
• využívá celou dynamickou škálu
s ohledem na kvalitu tónu
• nadále pracuje na zlepšování kvality tónu
• se orientuje v složitějších taktových • pokračuje ve studiu durových stupnic
útvarech
v rychlejších tempech do 4 křížků a 4 bé
• pokračuje ve studiu durových stupnic • zahraje k daným stupnicím tónický
do 3 křížků a 3 bé
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím tónický • zahraje k daným stupnicím dominantní
kvintakord a jeho obraty
septakord a jeho obraty
• nadále prohloubil hru zpaměti
• hraje mollové stupnice
• na přednesových skladbách cvičí
• zahraje k daným stupnicím tónický
samostatný hudební projev
kvintakord a jeho obraty
Improvizace • hraje a transponuje v rámci rozsahu • hraje a transponuje v rámci rozsahu bez
bez not lidové písně Ovčáci čtveráci,
not lidové písně Ovčáci čtveráci, Skákal
Skákal pes, Pec nám spadla, Já do
pes, Pec nám spadla, Já do lesa, Holka
lesa, Holka modrooká, Vyletěla
modrooká, Vyletěla holubička
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holubička
• hraje 2. hlas v terciích (Holka modrooká)
• hraje 2. hlas v terciích (Skákal pes,
Pec nám spadla)
Hra z listu • hraje skladby z notovém materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané
látky
• se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
Příprava
• se zapojuje do komorní hry dle uvážení učitele
k souhře
• prohloubil hru s doprovodem učitele
• hraje ve skupince spolužáků dle notového zápisu
• hodnotí svůj výkon a výkon svých spolužáků
• hraje na školních koncertech sólově nebo v různých uskupeních
• se aktivně podílí na školních koncertech
Doporučená E. Wipperich – 2.a 3.díl (výběr)
literatura* E.Kaucký- Škola hry na lesní roh (výběr)
F.Šollar – Škola hty pro lesní roh (výběr)
*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník/
Obsah
Technika

6.

7.

Žák:
Žák:
• hraje nasazovaně, staccato a legato • hraje nasazovaně, staccato a legato
v rozsahu c – a2
v rozsahu dle individuálních schopností
• prohloubil hru jednoduchých
• se připravuje na hru těžších melodických
melodických ozdob
ozdob
• nadále pracuje na zlepšování kvality • využívá při hře všechny získané technické
tónu
a výrazové dovednosti s důrazem na
• pokračuje ve studiu durových stupnic tvoření a kvalitu tónu
v rychlejších tempech do 7 křížků a 7 • pokračuje ve studiu durových stupnic
bé
v rychlejších tempech do 7 křížků a 7 bé
v artikulacích
• zahraje k daným stupnicím tónický
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím tónický
kvintakord a jeho obraty
• zahraje k daným stupnicím
dominantní septakord a jeho obraty • zahraje k daným stupnicím dominantní
septakord a jeho obraty
• hraje mollové stupnice do 4 křížků a
bé
• hraje mollové stupnice do 4 křížků a 4 bé
• zahraje k daným stupnicím tónický • zahraje k daným stupnicím tónický
kvintakord a jeho obraty
kvintakord a jeho obraty
• vnímá charakter skladby a vyjádří jej • nadále hraje skladby různých hudebních
hrou dle svých schopností
epoch
• hraje skladby různých hudebních
epoch
Improvizace • hraje a transponuje v probraných
• hraje a transponuje v probraných tóninách
tóninách bez not lidové písně Ovčáci
bez not lidové písně Ovčáci čtveráci,
čtveráci, Skákal pes, Pec nám spadla,
Skákal pes, Pec nám spadla, Já do lesa,
Já do lesa nepojedu, Holka
Holka modrooká, Vyletěla holubička
modrooká, Vyletěla holubička
• hraje 2. hlas v terciích (Holka modrooká)
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• se orientuje v notopise
•
• se připravuje v základních rysech na •
frázování a výslovnost v různých
stylech hudby
• prostřednictvím komorní hry
•
v různých seskupeních pěstuje smysl
pro kolektivní hru
• se aktivně podílí na výběru skladeb
• objektivně hodnotí svůj výkon
a•
výkon svých spolužáků
•
• se aktivně podílí na školních
koncertech
•
Doporučená E. Wipperich – 3.a 4.díl (výběr)
literatura* E.Kaucký- Škola hry na lesní roh(výběr)
F.Šollar – Škola hty pro lesní roh(výběr)
Hra z listu
Příprava
k souhře

získá rychlost a přesnost při čtení notopisu
interpretuje přiměřeně obtížné skladby
různých žánrů podle svých individuálních
schopností s doprovodem učitele
se připravuje na absolventský koncert
výběrem skladby po konzultaci
s vyučujícím dle svých individuálních
schopností
diskutuje o svém výkonu, v diskusi
používá hudební terminologii
vystoupí na absolventském koncertu
se samostatně připravuje

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka Hra na lesní roh**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

***

1.
0,5-1
1-1,5

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1
2

0-1
2

2

2

*od 14 let
**1 žák na hodině hry na nástroj
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

Žák:
• prohloubil dovednosti získané v I. stupni studia
• pracuje s dechem ekonomicky
• pečuje o rozvoj nátisku, seznamuje se s jeho
prostředky, které slouží k jeho rozvoji a
udržování
• pracuje na intonační jistotě
• zpřesní techniku nátiskovou i prstovou
• procvičuje melodické ozdoby, dvojité a trojité
staccato
• rozvinul výrazové stránky (dynamika, frázování,
vibrato)
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4.
Žák:
• hraje na nástroj v celém jeho
rozsahu i s pomocnými hmaty
• aktivně konzultuje s učitelem
skladby, které si vybral ke
zpracování a hře na
absolventském koncertu
• má vytvořený pamětní
repertoár
• uplatňuje technické a
výrazové prostředky v praxi
• se uplatňuje jako sólový nebo

• transponuje notový zápis dle individuálních
dovedností žáka
•
• pracuje na artikulačních a výrazových
prostředcích
•
• rozvinul hudební paměť
• využívá získaných vědomostí a zkušeností
k samostatnému studiu a k výběru skladeb dle
vlastního zájmu
• se orientuje v durových a mollových stupnicích
včetně akordů
• se uplatňuje jako sólový nebo souborový hráč,
dle svého zájmu a zaměření
• hraje skladby různých stylů a žánrů, vyjmenuje
některé autory
• samostatně vyhledává hudební zdroje a materiály
• pokud nastoupí do II. stupně bez absolvování
I. stupně základního studia, učitel organizuje
výuku a výstupy dle odpovídajících materiálů z I.
stupně základního studia s přihlédnutím
k reálným možnostem žáka včetně hry a
transpozice povinných písní
Improvizace • nacvičuje improvizaci dle harmonických funkcí •

souborový hráč, dle svého
zájmu a zaměření
samostatně vyhledává hudební
zdroje a materiály
hraje skladby různých stylů a
žánrů a využívá k jejich
interpretaci různých
výrazových prostředků

improvizuje dle harmonických
funkcí
Hra z listu • plynule čte notový materiál
• čte i náročnější notové party
Příprava
• se dle svých možností a zájmu zařazuje do
• vyjadřuje vlastní názor na
k souhře
hudebních uskupení různých stylů a žánrů
výběr skladeb a jejich
společnou interpretaci
• respektuje učitele jako hudební autoritu a vůdčí
osobnost ve studiu
• dotváří svou uměleckou
• pracuje na své interpretační a umělecké osobnosti osobnost
• aktivně konzultuje s učitelem
skladby, které si vybral ke
zpracování a hře na
absolventském koncertu
• se podílí na vytváření
společného zvuku, výrazu a
intonaci prováděných skladeb
• se uplatňuje jako sólový nebo
souborový hráč, dle svého
zájmu a zaměření
Doporučená E. Wipperich – 4.až 6.díl (výběr), E.Kaucký- Malé etudy pro lesní roh (výběr)
literatura* F.Šollar – Škola hty pro lesní roh(výběr)
Pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, učitel
volí notový materiál z I. stupně studia.
*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška:
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Vzdělávací zaměření: Hra na strunné nástroje
Studijní zaměření: Hra na kytaru
Studijní zaměření: Hra na elektrickou kytaru
Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

Studijní zaměření: Hra na kytaru
Cílem studia je kromě odpovídajícího ovládnutí nástroje
s možností sólového hraní a zvládnutí obecných hudebních dovedností
(intonace, analýza, rozvoj hudební paměti a představivosti, rozvoj
rytmického cítění) bezproblémové zapojení těchto žáků do komorní
a souborové hry bez ohledu na žánr při snaze respektovat přání
a potřeby žáků i školy. V těchto souborech plní hráč zejména tyto
funkce:
a) harmonický a rytmický doprovod
b) sólový jednohlasý melodický nástroj
Mezi další pedagogické výstupy, jejichž dosažení je žádoucí, patří hra z listu, hra z akordických
značek, hra složitějších doprovodů, rytmická improvizace, melodická improvizace.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na kytaru**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

1.*
1
1
*** 1

2-3

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

*od 7 let
** 1- 2 žáci na hodině nástroje, určuje vyučující nebo ředitel školy
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.
Žák:
• zdokonaluje smysl pro
kvalitu a čistotu hraných
tónů
• zná správné držení těla a
nástroje
• ovládá jednohlasou hru
v I. poloze (do 3. – 4.
pražce) a střídavou hru
palce a prstů
• je schopen zahrát délky
not od celých po
osminové
• využívá ke hře alespoň 3
prsty pravé ruky (palec,
ukazovák, prostředník)
• hraje stupnici G-dur

2.

3.

Žák:
Žák:
• hraje se základní
• rozlišuje a nacvičuje hru
dynamikou
staccato a legato
• se orientuje na hmatníku • ovládá výrazové prvky
do 5. pražce
ritardando, crescendo,
decrescendo
• hraje durové stupnice s
křížky a akordy T, D
• se orientuje na hmatníku
v I. – III. poloze
• ovládá střídavou i
současnou hru palce a • hraje stupnice C, G, D, A,
prstů
F dur s akordy T, D (u F
dur malé barré)
• ovládá hru dopadem i
bez dopadu
• ovládá hru akordů E7,
H7, C7, dmi
• hraje umělé písně
z akordových značek
• se samostatně připravuje
na hodiny
• tříbí smysl pro rytmus a
čistotu hry
• pokračuje ve hře zpaměti
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• ovládá akordy D – A7, A •
– E, a moll, e moll
• ovládá rytmický
•
doprovod (první dolů,
•
druhá nahoru)
• doprovodí zpěv písně
Ovčáci, čtveráci
•
akordickým doprovodem
D-A7
• zná označení prstů pravé i •
levé ruky (p, i, m, a; 1 –
4)
• ovládá hru dopadem
• se seznámil s vývojem
nástroje
Improvizace • ovládá hru lidové písně •
Ovčáci, čtveráci bez not a
z funkčních značek T, D

Hra z listu

•
•

Příprava
k souhře

•
•
•
•
•

hraje stupnice C,G, D- • se seznámil s obdobími
dur
působení skladatelů
hraných skladeb
hraje akordy C, G7, D7
má možnost vystoupit • na elementární úrovni se
orientuje v jednoduchých
před spolužáky i žáky
hudebních útvarech
jiných oborů
zahraje alespoň jednu
skladbu nebo píseň
zpaměti
se seznámil s obdobím
působení skladatele
hrané skladby

ovládá hru lidových
•
písní Ovčáci čtveráci,
Skákal pes, Pec nám
spadla bez not
v probraných tóninách a
z funkčních značek T, D
přečte jednoduchý notový • se orientuje na hmatníku •
zápis a zvládne jej převést do 5. pražce
na hmatník kytary
se orientuje na hmatníku
v I. Poloze
hraje s jiným žákem
• hraje krátké skladby s •
unisono akordy
doprovodem
hraje s učitelem střídavě • samostatně vystupuje na
melodii a akordy
školních vystoupeních •
rozvinul kladný vztah
• se samostatně připravuje
k nástroji a zájem o hru a
na hodiny
•
souhru
• subjektivně hodnotí
si uvědomuje nutnost
souhru
domácí přípravy
•
má možnost vystoupit na
veřejnosti

ovládá hru lidových písní
Já do lesa nepojedu a
Holka modrooká bez not
v probraných tóninách a
z funkčních značek T, S,
D
se orientuje na hmatníku
do 7. pražce

se zapojuje do komorní
hry dle uvážení učitele a
potřeb žáka
prohloubil hru
s doprovodem učitele
má možnost vystoupit
před spolužáky i žáky
jiných oborů
samostatně nebo v
různých uskupeních
vystupuje na školních
vystoupeních a vyjadřuje
vlastní názor na hru

Doporučená V. Zámečník – Kytarová škola (výběr)
literatura*
Š. Urban – Přípravná škola hry na kytaru (výběr)
J. Jirmal – Škola hry na kytaru (výběr)
J. Kormunda – Chceme hrát na klasickou kytaru (výběr)
K. Zezulka – Instruktivní skladbičky I. díl (výběr)
M. Kolba – Škola na kytaru hrou (výběr)
Š. Rak – Rozmary (výběr), Minutová sóla (výběr)
L. Fišer – Obrázky z prázdnin (výběr)
J. Horáček Lidové písně s kytarou (výběr)
M. Carcassi – 25 etud, opus 60 (výběr)
M. Linemann – Ragtimes (výběr), Leichte folklores stücke für gittare (výběr)
C. Hartog – Guitar Crackers
*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu
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Postupová zkouška (zkouška před komisí):
1 durová stupnice v rozsahu dvou oktáv v I.poloze bez prázdných strun s akordy T, S, D7 zpaměti,
1-2 etudy nebo cvičení z probírané školy, 1 přednes zpaměti, v probraných tóninách bez not píseň
Ovčáci čtveráci, Pec nám spadla, Skákal pes, Já do lesa nepojedu, Holka modrooká melodii (tóninu
určí komise) a doprovod těchto písní (výběr z nacvičovaných doprovodů provede komise), tempo volit
dle možností žáka, hra melodie či jednoduché písně dle sluchu, zkouška z teorie hudební nauky a
dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

4.

5.

Žák:
• ovládá hru malého barré
• se orientuje na hmatníku v I. – V. poloze
• hraje typové durové stupnice v rozsahu dvou oktáv
(C, G dur) a kadence
• hraje mollové stupnice a, e
• pečuje o kulturu tónu a uzpůsobuje svůj tvar nehtů
• samostatně přemýšlí o dynamice
• využívá rejstříky (sul ponticello, sul tasto)
• ovládá hru legata vzestupně i sestupně
• hraje jednoduché melodické ozdoby
• hraje zpaměti vybranou skladbu
• se seznamuje s dobou vzniku skladby a působení
skladatele na probraných skladbách
Improvizace • ovládá hru lidových písní Vyletěla holubička,
Tancuj, tancuj bez not v probraných tóninách a
z funkčních značek

Žák:
• ovládá hru velkého barré
• zahraje melodické ozdoby
• hraje stupnice v rychlejším
tempu
• pokračuje ve hře mollových
stupnic
• ovládá hru barré akordů
• hraje zpaměti učitelem
vybranou skladbu
• se seznámil s dobou vzniku
skladby a působení
skladatele na probraných
skladbách

• ovládá hru lidových písní
(viz předchozí ročníky) bez
not v probraných tóninách a
z funkčních značek
Hra z listu • přečte jednoduchý notový zápis a zvládne jej převést na hmatník kytary
• se orientuje na hmatníku do 7. Pražce
Příprava
• se zapojuje do komorní hry dle uvážení učitele
k souhře
• hraje s jiným žákem unisono akordy
• hraje s učitelem střídavě melodii a akordy
• se samostatně připravuje na hodiny
• má možnost vystoupit před spolužáky i žáky jiných oborů
• samostatně vystupuje na školních vystoupeních
• přijímá vůdčí i podřízenou roli při souhře
Doporučená J. Jirmal – Škola hry na kytaru (výběr), Loutnová hudba 16. a 17. století (výběr)
literatura*
Španělští kytaroví mistři (výběr)
K. Zezulka – Úvod do legatové techniky (výběr)
Š. Rak – Minutová sóla (výběr)
L. Fišer – Obrázky z prázdnin (výběr)
M. Carcassi – 25 etud, opus 60 (výběr)
M. Linemann – Ragtimes (výběr), Leichte folklores stücke für gittare (výběr)
C. Hartog – Guitar Crackers (výběr)
S. Juřica – Z českých kytarových tabulatur (výběr)
J. Truhlář – 50 lidových písní (výběr)
*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
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Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace
Hra z listu

Příprava
k souhře

Doporučená
literatura

6.

7.

Žák:
Žák:
• ovládá čistě techniku pravé a levé ruky
• hraje čistým tónem i čistou
technikou pravé a levé ruky
• interpretuje skladby všech slohových
období s vhodnými hudebními prvky
• hraje stupnice dur i moll v rozsahu
tří oktáv s výměnami poloh
• se orientuje na hmatníku do 7. polohy
• volí dle svého úsudku výrazové
• je schopen sám skladbu převést do
prvky vhodné k jednotlivým
příslušné polohy
obdobím
• hraje stupnice dur i moll v rozsahu tří
• analyzuje jednotlivá slohová období
oktáv s výměnami poloh
• rozlišuje základní rysy stylových období • se samostatně připravuje na hodiny
• prohloubil pamětní hru
• hraje zpaměti náročnější skladbu
• určí období vzniku skladby a
• určí přibližně dobu vzniku skladby a
působení skladatele
působení skladatele
• ovládá hru lidových písní z funkčních
• ovládá hru písní z funkčních značek
značek T, S, D, II, VI
T, S, D, II, VI
• přečte jednoduchý notový zápis a zvládne • získal rychlost a přesnost při čtení
jej převést na hmatník kytary
notopisu
• se orientuje na hmatníku do 7. pražce
• hraje se spolužákem střídavě melodii a
• interpretuje přiměřeně obtížné
akordy
skladby různých žánrů podle svých
individuálních schopností
• prostřednictvím komorní hry v různých
s doprovodem učitele
seskupeních pěstuje smysl pro kolektivní
hru
• se připravuje na absolventský
koncert a vybírá skladby po
• vyjadřuje názor na výběr skladby a
konzultaci s vyučujícím
navrhuje možnosti interpretace
• vyjadřuje vlastní názor na společné dílo • přijímá zodpovědnost za společné
dílo
• se samostatně připravuje na hodiny
• samostatně vystupuje na školních
vystoupeních
Výběr literatury závisí na učiteli a zájmu žáka.

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí – 1 stupnice
dur + akordy, 1 stupnice moll + akord, 2 etudy z posledního období studia, 1 přednesová
skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka Hra na kytaru**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

***

1.
0,5-1
1-1,5

0-1
2

*od 14 let
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Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1
2

2

2

**1- 2 žáci na hodině nástroje, určuje vyučující nebo ředitel školy
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

Hra z listu
Příprava
k souhře

Doporučená
literatura

1.

2.

3.

4.

Žák:
Žák:
• zdokonalí techniku hry a kvalitu tónu • využívá při hře techniku hry a
sluchem kontroluje kvalitu úhozu
• pokračuje ve studiu stupnic a akordů
• na stupnicích rozvine techniku hry
• hraje ve školním souboru
dle individuálních potřeb
• určí dobu vzniku skladby
• hraje z listu do X. polohy
• rozšíří repertoár skladeb zpaměti
• se orientuje na hmatníku v plném
• se podílí na výběru skladeb
rozsahu
• se samostatně připravuje na hodiny
•
interpretuje sólové skladby od
• se orientuje na hmatníku do X. polohy
15. století po současnost
• pokud nastoupí do II. stupně bez
•
dále rozšiřuje repertoár skladeb
absolvování I. stupně základního
zpaměti a z notového materiálu
studia, učitel organizuje výuku a
• určí dobu vzniku skladby
výstupy dle odpovídajících materiálů
• uplatňuje se jako umělecká osobnost
z I. stupně základního studia
v různých hudebních uskupeních
s přihlédnutím k reálným možnostem
žáka včetně hry a transpozice
povinných písní
• transponuje lidové i umělé písně do
• harmonizuje známé písně a melodie
základních kytarových tónin
• transponuje do užitných tónin
(melodicky i akordicky)
• plynule čte notový materiál
• čte i náročnější notový materiál
• hraje skladby různých žánrů společně
• podílí se na výběru a celkovém
s učitelem či jiným žákem
provedení skladby
• spolupracuje na výrazu skladby
• přijímá zodpovědnost za společné
dílo
• pracuje na své interpretační a umělecké
osobnosti
• dotváří svou uměleckou osobnost
dle svých zájmů a preferencí
• se aktivně zapojuje do činností školy
•
chválí i vynáší kreativní kritiku na
• přijímá pochvalu i kreativní kritiku
společné dílo
• se aktivně zapojuje do činností
školy
Výběr literatury závisí na učiteli a zájmu žáka.

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ akordy, 1 stupnice moll + akord, 2 etudy z posledního období studia, 1 přednesová skladba
přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Studijní zaměření: Hra na elektrickou kytaru
Cílem studia je kromě odpovídajícího ovládnutí nástroje s možností sólového hraní
a zvládnutí obecných hudebních dovedností (intonace, analýza, rozvoj hudební
paměti a představivosti, rozvoj rytmického cítění) bezproblémové zapojení těchto
žáků do souborové hry bez ohledu na žánr při snaze respektovat přání a potřeby
žáků i školy. V těchto souborech plní hráč zejména tyto funkce:
a) harmonický a rytmický doprovod
b) sólový jednohlasý melodický nástroj
Mezi další pedagogické výstupy, jejichž dosažení je žádoucí, patří hra z listu, hra
z akordických značek, hra složitějších doprovodů, rytmická improvizace,
melodická improvizace.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
1.*
Individuální výuka
Hra na elektrickou kytaru**
1
Kolektivní výuka
Hudební nauka
1
Souborová hra
*** 1
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem
2-3

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

*od 7 let
**1- 2 žáci na hodině individuální výuky, určuje vyučující nebo ředitel školy, před studiem doporučena hra na akustickou
kytaru alespoň 2. roky
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

Žák:
Žák:
• popíše nástroj a ví • se orientuje na hmatníku do
jak jej naladit
5. pražce
• ovládá správné
• hraje durové stupnice do
držení těla
3 křížků, k daným stupnicím
a nástroje
zahraje akordy
• hraje jednoduchá • dle učitele napodobí
prstová cvičení pro
jednoduché rytmické motivy
levou a pravou ruku • hraje pravou a levou rukou
• zahraje jednoduchý
synchronizovaně
motiv skladby
• zahraje zpaměti jednoduché
zpaměti
motivy skladeb
• hraje stupnici
• hraje se základní dynamikou
C, G dur
(piano – forte)
• se seznámil s technikou hry
trsátkem
• se připraví na pamětní hru
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3.
Žák:
• vnímá náladu skladby
a vyjádří ji výrazovými
prvky
• hraje durové stupnice
s křížky a béčky,
k daným stupnicím
zahraje akordy
• prohloubil techniku
pravé a levé ruky
• hraje základní barré
akordy do 5. pražce
• využívá techniku hry
trsátkem
• při hře využívá
základní návyky
• se na elementární
úrovni orientuje v
různých hudebních
žánrech
• dle svých schopností
zahraje jednoduchou
skladbu zpaměti

Improvizace

Hra z listu
Příprava
k souhře

Doporučená
literatura

• ovládá hru lidové
písně Ovčáci,
čtveráci bez not
v probraných
tóninách
a z funkčních
značek T, D7

• ovládá hru lidových písní
Ovčáci čtveráci, Skákal pes,
Pec nám spadla bez not
v probraných tóninách
a z funkčních značek T, D7

• ovládá hru lidových
písní Ovčáci čtveráci,
Skákal pes, Pec nám
spadla , Já do lesa
nepojedu, Holka
modrooká bez not
v probraných tóninách
a z funkčních značek
T, S, D7
• přečte jednoduchý notový zápis a zvládne jej převést na hmatník kytary
• hraje s učitelem
• hraje krátké skladby s
• se zapojuje do
unisono akordy
doprovodem
souborové hry dle
uvážení učitele
• hraje s učitelem
• subjektivně hodnotí společnou
střídavě melodii
hru
• prohloubil hru
a akordy
s doprovodem učitele
• přijímá pochvalu i kreatiní
• získal kladný vztah
kritiku
• připraví se na vůdčí i
ke hře a souhře
podřízenou roli
• vyjádří vlastní názor
na souhru
Výběr literatury závisí na učiteli a zájmu žáka.

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
1 durová stupnice v rozsahu dvou oktáv v I. poloze bez prázdných strun s akordy T, S, D7 zpaměti,
2 skladby různých žánrů, v probraných tóninách bez not píseň Ovčáci čtveráci, Pec nám spadla, Skákal
pes, Já do lesa nepojedu, Holka modrooká melodii (tóninu určí komise) a doprovod těchto písní (výběr
z nacvičovaných doprovodů provede komise), tempo volit dle možností žáka, hra melodie či
jednoduché písně dle sluchu, zkouška z teorie hudební nauky a dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

4.

5.

Žák:
Žák:
• zdokonalí techniku hry trsátkem
• hraje mollové stupnice v rozmezí
do 7. pražce
• hraje pravou rukou rytmické motivy
• využívá své znalosti stupnic a akordových • pokročí ve studiu durových stupnic
s křížky a béčky a jejich akordů
značek
• orientuje se na hmatníku do 12.
• orientuje se v akordických značkách
pražce
X, xmi, D7
• seznámil se s technikou pentatonických • používá pentatonické stupnice
stupnic
• prohlubuje znalost akordických
značek X, xmi, D7
• má možnost se zapojit do souborové hry
• rozšíří své znalosti v technice hry
• zahraje skladby zpaměti dle
o vibrato, full, tapping
individuálních dovedností
• se samostatně připravuje na hodiny
• zdokonalí techniku pravé a levé ruky
(slide, pull-of, hammer-on)
• samostatně vystupuje na školních
vystoupeních
• se orientuje v analogových efektech pro
kytaru
• ovládá hru lidových písní Vyletěla
• ovládá hru lidových písní
holubička, Tancuj, tancuj bez not a
v probraných tóninách bez not
z funkčních značek v probraných
a z funkčních značek
stupnicích
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Hra z listu
Příprava
k souhře

Doporučená
literatura

• transponuje píseň do dalších tónin
s využitím zvukových efektů
• se orientuje na hmatníku do 7. pražce
• přečte složitější notový zápis a zvládne jej převést na hmatník kytary
• se zapojuje do souborové hry dle uvážení učitele
• hraje s jiným žákem unisono akordy a vyjádří názor na souhru
• hraje s učitelem střídavě melodii a akordy
• má možnost vystoupit před spolužáky i žáky jiných oborů
• přijímá kreativní kritiku a učí se ji též vynášet
Výběr literatury závisí na učiteli a zájmu žáka.

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace
Hra z listu

Příprava
k souhře

Doporučená
literatura

6.

7.

Žák:
• se orientuje v akordických značkách
sus, dim
• hraje rytmické doprovody
v základních power chordech
(kvintkvartový tvar)
• obohatí své znalosti v technice
o flažolety
• při hře z listu improvizuje doprovody
• transponuje skladbu do příslušné
polohy
• hraje stupnice dur i moll v rozsahu tří
oktáv s výměnami poloh
• rozlišuje základní rysy stylových
období 20. století

Žák:
• se připravuje na absolventský koncert
výběrem skladby po konzultaci
s vyučujícím
• naladí nástroj více způsoby
• ovládá základní nástrojovou techniku
• hraje dvojhmaty i trojhmaty
• hraje durové stupnice do 7 křížků a bé,
k daným stupnicím hraje akordy
• orientuje se v notovém zápise i ve
složitějších rytmech
• zahraje přiměřeně obtížné skladby
v různých stylech a žánrech
• umí doprovodit dle notace i akordických
značek
• uplatňuje se při hře v komorních nebo
souborových uskupeních
• hraje písně z funkčních značek

• rozvinul hru lidových písní
z funkčních značek
• přečte složitější notový zápis a
• získá rychlost a přesnost při čtení
zvládne jej převést na hmatník kytary
notopisu a orientaci na hmatníku
• se orientuje na hmatníku do 12.
pražce
• hraje se spolužákem střídavě melodii a akordy
• prostřednictvím souborové hry v různých seskupeních pěstuje smysl pro
kolektivní hru
• přijímá i vynáší pochvalu i kreativní kritiku
• spolupracuje na celkovém provedení společné skladby
Výběr literatury závisí na učiteli a zájmu žáka.

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
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+ akordy, 1 stupnice moll + akord, 2 skladby různých žánrů přiměřené technické obtížnosti
pokud možno zpaměti
Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka Hra na elektrickou kytaru**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

***

Týdenní hodinová dotace
1.
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1
2

0-1
2

2

2

*od 14 let
** 1-2 žáci na hodině nástroje, určuje vyučující nebo ředitel školy
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

1.

2.

3.

4.

Žák:
Žák:
• čte jednoduchý zápis v tabulatuře
• se orientuje v hardware
aparatury včetně jejího použití
• orientuje se v základech improvizace
• hraje z listu
• využívá své znalosti v sólových figurách
do X. a XII. pražce
• zdokonalil techniku hry a kvalitu tónu
• ovládá komplexní práci
• realizuje získané dovednosti a zkušenosti ze
s aparaturou, jejím zvukem a
studia I. stupně a nadále je prohlubuje dle
analogovými efekty, které
individuálních schopností
běžně používá a má všeobecný
• s využitím dostupných informačních kanálů
přehled o jejich různých
(web, knihovna, CD, DVD) aktivně vyhledává
typech
repertoár dle svého zaměření, písně
• při hře využívá získaných
samostatně nastuduje a dle poslechu vytvoří
technických dovedností
hudební doprovod skladby
• využívá výrazových
• hraje na koncertech a vystoupeních dle
prostředků při hře skladeb
časových možností
různých žánrů
• pokud nastoupí do II. stupně bez absolvování
•
profiluje se jako hudební
I. stupně základního studia, učitel organizuje
osobnost a dle svého zaměření
výuku a výstupy dle odpovídajících materiálů
samostatně vyhledává hudební
z I. stupně základního studia s přihlédnutím
materiál i jiné zdroje
k reálným možnostem žáka včetně hry a
transpozice povinných respektuje učitele jako • využívá své znalosti
hudebních programů (Cubase,
hudební autoritu a vůdčí osobnost ve studiu
Sibelius, Guitar pro, Audacity)
a hráčských dovedností
k vlastní tvorbě
• má vytvořený pamětní
repertoár dle svého hudebního
zaměření
• ovládá nastavení aparatury
s volbou barvy tónu
• transponuje lidové i umělé písně do základních kytarových tónin (melodicky i
akordicky)
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Hra z listu
Příprava
k souhře

Doporučená
literatura

• plynule čte notový materiál
• hraje skladby různých žánrů společně
•
s učitelem či jiným žákem a podílí se na jejich
výběru
• spolupracuje na výrazu skladby
•
• dle svých možností spolupracuje s hudebními
soubory, zvládá doprovodit hru na nástroj
vlastním zpěvem
Výběr literatury závisí na učiteli a zájmu žáka.

se uplatňuje v hudebních
uskupeních a souhra se
spoluhráči mu nečiní potíže
konzultuje s učitelem výběr
skladeb na absolventský
koncert

Závěrečná zkouška:
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ akordy, 1 stupnice moll + akord, 2 skladby různých žánrů přiměřené technické obtížnosti
pokud možno zpaměti,
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru
Cílem studia je kromě odpovídajícího ovládnutí nástroje
a zvládnutí obecných hudebních dovedností (intonace,
analýza, rozvoj hudební paměti a představivosti, rozvoj
rytmického cítění) bezproblémové zapojení těchto žáků do
komorní a souborové hry bez ohledu na žánr při snaze
respektovat přání a potřeby žáků i školy. V těchto souborech
plní hráč zejména tyto funkce:
a) harmonický a rytmický doprovod
b) sólový jednohlasý melodický nástroj
Mezi další pedagogické výstupy, jejichž dosažení je žádoucí,
patří hra z listu, hra z akordických značek, hra složitějších
doprovodů, rytmická improvizace, melodická improvizace.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na basovou kytaru**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
***
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

1.*
1
1
1

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

* od 7 let
** 1 žák na hodině individuální výuky
*** zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

Žák:
• doporučena hra na akustickou
kytaru
• popíše nástroj a ví jak jej naladit
• ovládá správné držení těla
a nástroje
• zná stavbu nástroje a jeho využití
• popíše ladění nástroje
• zvládá základy techniky hry
a správné držení nástroje
• hraje v I. poloze
• hraje na prázdných strunách
• provádí jednoduchá prstová
cvičení pro levou a pravou ruku
• zahraje jednoduchý motiv skladby
zpaměti
• má možnost vystoupit na třídním
koncertu
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3.

Žák:
Žák:
• provádí
• využívá hru
jednoduchá
do III. polohy
prstová cvičení • orientuje se v notovém
na probraných
zápisu
stupnicích
• zahraje zpaměti
• hraje v
jednoduchou skladbu
I. a II. poloze
• využívá základní
• využívá základní návyky a dovednosti
dynamické prvky • k probraným stupnicím
• dokáže skloubit
hraje tónický
hru pravou a
kvintakord
levou rukou
• seznamuje se
• procvičuje
s akordickými
jednoduché
značkami
rytmické motivy • na elementární úrovni
zpaměti
vyjádří náladu skladby
• je schopen souhry
s jiným nástrojem
s učitelem nebo jiným
žákem

Improvizace

• ovládá hru lidové písně Ovčáci,
čtveráci bez not a z funkčních
značek T, D

Hra z listu

•
•

Příprava
k souhře

•
•
•
•
•

Doporučená
literatura

• ovládá hru
• ovládá hru lidových
lidových písní
písní Já do lesa, Holka
Ovčáci čtveráci,
modrooká bez not a
Skákal pes, Pec
z funkčních značek
nám spadla
T, S, D
z funkčních
značek T, D
přečte jednoduchý notový zápis a zvládne jej převést na hmatník kytary
hraje skladby z notového materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané
látky
hraje s učitelem unisono akordy • hraje krátké
• zapojuje se do komorní
skladby
hry dle uvážení učitele
hraje s učitelem střídavě melodii
s doprovodem
a akordy
• prohloubil hru
s doprovodem učitele
•
subjektivně
získal kladný vztah k souhře s
hodnotí souhru s • podílí se na výběru
učitelem a hodnotí ji
učitelem
skladeb
experimentuje s nástrojem
• uvědomuje si
• hodnotí pod vedením
vyjadřuje názor na vybranou
nezbytnost
učitele společný výkon
skladbu
domácí přípravy • se podílí na výběru
repertoáru

V. Hora – Basová kytara 1. díl (výběr)
J. Poplawski – Škola na basovou kytaru (výběr)

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
1 durová stupnice v rozsahu dvou oktáv v I.poloze bez prázdných strun s akordy T, S, D7 zpaměti,
1-2 etudy nebo cvičení z probírané školy, 1 přednes zpaměti, v probraných tóninách bez not píseň
Ovčáci čtveráci, Pec nám spadla, Skákal pes, Já do lesa nepojedu, Holka modrooká melodii (tóninu
určí komise) a doprovod těchto písní (výběr z nacvičovaných doprovodů provede komise), tempo volit
dle možností žáka, hra melodie či jednoduché písně dle sluchu, zkouška z teorie hudební nauky a
dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

4.
Žák:
• zvládá dynamické změny
• procvičuje hru prsty a trsátkem
• dle možností se zapojuje do
komorní nebo souborové hry
• procvičuje hru z akordických
značek
• pokračuje ve hře stupnic a akordů

Improvizace

•

Hra z listu

•
•

Příprava
k souhře

5.

•

Žák:
• orientuje se ve hře do V. polohy
• procvičuje hru akordických značek
• je schopen samostatně vytvořit
jednoduchý doprovod z akordických
značek
• procvičuje stupnice dur i moll s akordy
• hraje přiměřeně obtížné skladby
s využitím výrazových prostředků
ovládá hru lidových písní Vyletěla • ovládá hru lidových písní v probraných
holubička, Tancuj, tancuj bez not
tóninách bez not a z funkčních značek
a z funkčních značek v probraných • experimentuje do podehrávky
stupnicích
transponuje píseň do dalších tónin
hraje skladby z notovém materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané
látky
se zapojuje do komorní hry dle uvážení učitele
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Doporučená
literatura

• hraje s jiným žákem unisono basovou linku dle výběru žáků, po konzultaci s
učitelem
• hraje s učitelem střídavě melodii a basovou linku a hovoří o výrazové představě
skladby
• účastní se řízeného dialogu a vyjadřuje vlastní názor na hrané skladby
• má představu o skladbách, které by chtěl hrát
V. Hora – Basová kytara 1. díl (výběr)
J. Poplawski – Škola na basovou kytaru (výběr)

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace
Hra z listu

Příprava
k souhře

Doporučená
literatura

6.

7.

Žák:
Žák:
• hraje plynule
• zvládá hru do VII. polohy
do V. polohy
• při hře uplatňuje získané technické dovednosti a
kontroluje sluchem kvalitu úhozu
• orientuje se
v akordických značkách • samostatně se připravuje na výuku
• procvičuje hru stupnic
• se připravuje na absolventský koncert a závěrečnou
a akordů
zkoušku výběrem skladby po konzultaci
s vyučujícím dle svých individuálních schopností
• interpretuje přiměřeně
obtížné skladby různých • tvoří doprovod dle svých schopností
stylů a žánrů
• je schopen doprovodit podle not i akordických
• samostatně se připravuje
značek
• podílí se na výběru
• čte notový zápis i složitější rytmy
skladeb
• naladí nástroj
• hraje skladby různých
• hraje dle svých schopností plynule ve vyšších
žánrů
polohách
• ovládá hru lidových písní z funkčních značek T, S, D, II, VI
• improvizuje do podehrávky a při souhře
• přečte složitější notový • získal rychlost a přesnost při čtení notopisu
zápis a zvládne jej převést a orientaci na hmatníku
na hmatník kytary
• hraje s učitelem střídavě melodii a akordy
• prostřednictvím komorní hry v různých uskupeních pěstuje smysl pro kolektivní
hru
• získává přehled v hudebních žánrech a vyjadřuje svůj názor
• hraje s radostí oblíbený repertoár
• podílí se na výběru repertoáru a přijímá zodpovědnost za společné dílo
V. Hora – Basová kytara 1. díl (výběr)
J. Poplawski – Škola na basovou kytaru (výběr)

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
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Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka Hra na basovou kytaru**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

***

Týdenní hodinová dotace
1.
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1
2

0-1
2

2

2

*od 14 let
** 1 – 2 žáci na hodině nástroje, určuje vyučující nebo ředitel školy
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace
Hra z listu
Příprava
k souhře

1.

2.

3.

Žák:
• samostatně se připravuje na vystoupení,
nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu s prvky
vlastního projevu
• využívá získaných rytmických, technických a
výrazových dovedností získaných v I. stupni
studia
• učí se pracovat s technickými zařízeními
vhodnými pro nástroj
• snaží se o intonační čistotu k interpretaci
hudby v dynamických a výrazových odstínech
• utváří svou hudební osobnost dle svých
preferencí a zájmů, samostatně vyhledává
zajímavá témata pro svůj nástroj a orientuje
s v kulturních a informačních zařízeních
• hraje skladby různých hudebních stylů
• pokud nastoupí do II. stupně bez absolvování
I. stupně základního studia, učitel organizuje
výuku a výstupy dle odpovídajících materiálů
z I. stupně základního studia s přihlédnutím
k reálným možnostem žáka včetně hry a
transpozice povinných písní
• transponuje lidové i umělé písně (melodicky i
akordicky)
• plynule čte notový materiál
• hraje skladby různých žánrů společně
s učitelem či jiným žákem
• spolupracuje na výrazu skladby
• vyjadřuje názor na souhru a společnou
interpretaci skladeb, vynáší kreativní kritiku
• vyhledává hudební zdroje a hudební materiál
• profiluje svoji hudební osobnost
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4.
Žák:
• po konzultaci s učitelem
vybere a konzultuje skladbu
na absolventský koncert
• vytvořil si pamětní repertoár
• využívá získaných vědomostí
a zkušeností k samostatnému
studiu a k výběru skladeb dle
vlastního zájmu
• ovládá nastavení aparatury
s volbou barvy tónu
• využívá možností nastavení
nástroje a aparatury
• při hře využívá získaných
technických a výrazových
dovedností

• hraje a transponuje písně
různých hudebních stylů
• čte i složitější party
• se uplatňuje jako sólový nebo
souborový hráč, dle svého
zájmu a zaměření
• dotváří svou hudební osobnost
dle svých preferencí a zájmů,
samostatně vyhledává
zajímavá témata pro svůj
nástroj a orientuje

s v kulturních a informačních
zařízeních
• vynáší a přijímá pochvalu i
kreativní kritiku
Doporučená
literatura

V. Hora – Basová kytara 2. díl (výběr)
J. Poplawski – Škola na basovou kytaru (výběr)

Závěrečná zkouška:
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti,
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Vzdělávací zaměření: Hra na smyčcové nástroje
Studijní zaměření: Hra na housle

Studijní zaměření: Hra na housle
Cílem tohoto studia je kromě odpovídajícího ovládnutí nástroje s možností sólového
hraní a zvládnutí obecných hudebních dovedností (intonace, analýza, rozvoj hudební
paměti a představivosti, rozvoj rytmického cítění) bezproblémové zapojení těchto žáků
do komorní a souborové hry dle možností školy a zájmů žáka. Zapůjčování nástroje
zájemcům o hru na housle probíhá v souladu s platnou směrnicí o půjčování nástrojů.

Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na housle**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

***

1.*
1
1
1

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

*od 7 let
** 1 žák na hodině nástroje
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

Žák:
Žák:
Žák:
• prohloubil citový vztah • upevňuje elementární • prohloubil technické a
k nástroji a hře
návyky – správný
výrazové dovednosti,
postoj,
uvolnění
těla,
kontrolu a intonační
• ví, jak svůj nástroj
dýchání při hře
přesnost, rozvíjí hru
udržovat
z listu a přípravu
• rozvíjí vedení a dělení
• si vytvořil a upevnil
k souborové hře
smyčce
hygienické návyky pro
•
upevňuje probrané
hru na nástroj – správný • na elementární úrovni
postoj, oddělený nácvik
kontroluje sluchem svoji prstoklady
držení houslí a smyčce,
hru
• zdokonaluje funkci
dýchání a držení nástroje • prohloubil hru v I.
pravé ruky, kombinaci
smyků détaché, legato,
• má představu o kvalitním
poloze
martelé, staccato
tónu získanou častým
• používá rozšířený
předehráváním učitele
prstoklad o chromatické • připravuje se na hru
dvojhlasu s použitím
• zahraje v I. poloze durový posuny
prázdné struny
prstoklad prvními třemi • nacvičuje snížení 1.
prsty
prstu - chromatika 0-1- • hraje durové stupnice C,
D, E, H, Es, As přes
• zahraje mollový prstoklad 1-2-2-3
(1-2 k sobě)
• rozšiřuje smyk detaché a jednu oktávu, G, A, Bé
užívá k tomu různé části přes dvě oktávy v I.
• zná části nástroje
poloze (dolů se 4.
smyčce (celý, polovina,
• získal základy správných
prstem) zpaměti
třetina)
funkcí obou rukou
• věnuje pozornost dělení • zahraje legato na jedné • k daným stupnicím
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smyku
intonuje jednoduchou
skladbu
používá smyk, detaché,
legáto, správné nasazení
smyčce
zahraje durové stupnice
G, D, A, C přes jednu
oktávu
je schopen v probraných
stupnicích zahrát bez not
libovolnou lidovou píseň
stupnicového charakteru

Improvizace

Hra z listu

Příprava
k souhře

Doporučená
literatura*

struně a s přechodem
přes více strun
užívá na elementární
úrovni smyku martelé
středem a horní částí
•
smyčce
hraje vybrané durové
stupnice přes dvě oktávy
k daným stupnicím hraje
rozložené akordy T5, S5 •
zahraje píseň nebo
jednoduchou skladbu
zpaměti
•

zahraje rozložené akordy
T (c e g c a zpět), S (c f
•
a c a zpět), D (d g h (d)
•
a zpět)
•
hraje mollové stupnice e,
h moll přes jednu
oktávu, a, g moll přes
•
•
dvě oktávy (dolů se 4.
prstem)
•
k daným mollovým
•
stupnicím
hraje
•
rozložené akordy T, S,
durová D
absolvuje přípravná
cvičení ke 3. poloze
• vnímá náladu skladby,
kterou vyjádří
elementárními
výrazovými prostředky
• hraje jednoduchou
skladbu zpaměti
• vyjmenuje nejproslulejší
houslaře
• hraje bez not lidové písně • hraje bez not lidové
• hraje bez not lidové
Ovčáci čtveráci
písně Ovčáci čtveráci,
písně Ovčáci čtveráci,
v probraných tóninách
Skákal pes, Pec nám
Skákal pes, Pec nám
spadla
v
probraných
spadla, Já do lesa
• harmonizuje píseň
tóninách
nepojedu, Holka
základními tóny
modrooká, v probraných
harmonických funkcí
• nacvičuje druhé hlasy
k probraným a vhodným tóninách
písním
• nacvičuje druhé hlasy
k probraným a vhodným
písním
• hraje z notovém materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané látky, může
se použít i materiál dle uvážení učitele k přihlédnutí k technické dovednosti žáka
• čte jednoduchý notový zápis
• udrží tempo a rytmus
• hraje 1. a 2. hlas ve vybraných písních společně s
písně při harmonickém
učitelem
doprovodu učitele
• reaguje na tempové změny při souhře s učitelem
• má kladný vztah k souhře • respektuje dynamická označení v notách
s učitelem a vyjadřuje
• připraví se na vůdčí i podřízenou roli při souhře
svůj názor na ni
• alespoň jednou vystoupí na školním koncertu
• má možnost vystoupit
• si uvědomuje nezbytnost domácí přípravy
před svými spolužáky ze • subjektivně vyjadřuje názory na souhru
ZUŠ nebo na třídních
• zažije pocit úspěchu při souhře s učitelem
koncertech
• tříbí si cit pro rozlišnost názorů pro vyjádření
• experimentuje s
skladby
nástrojem
Z. Gola – Houslová škola pro začátečníky I., II. (výběr)
V. Krůček – Škola houslových etud sešit č.1(výběr)
Sborník houslových skladeb pro 1. a 2. ročník (výběr)
Chrestomatia 1. díl (výběr)
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F. Forward – cv. 1-10 (výběr)
J. Micka – První setkání s mistry I. (výběr)
Z. Gola – Hra ve skupině pro 3 housle (pro případ souborové hry)
S. Mach – Studánka I., II. díl (výběr)
Koncertino Facile
O. Ševčík – Houslová škola pro začátečníky op. 6, sešit 1 – 4, výběr cvičení
V. Říha – Elementární improvizace (výběr)
*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
1 stupnice durová, 1 stupnice mollová + akordy (rozsah dle stupnice), jedna etuda nebo cvičení
z probírané školy, jeden přednes odpovídající technické úrovně zpaměti, v probraných durových
tóninách bez not píseň Ovčáci čtveráci, Pec nám spadla, Skákal pes, Já do lesa nepojedu, Holka
modrooká včetně 2.hlasu (tóninu určí komise), tempo volit dle možností žáka, hra melodie či
jednoduché písně dle sluchu, zkouška z teorie hudební nauky a dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

4.

5.

Žák:
• rozšiřuje dovednosti získané
v předchozích ročnících o další technické
požadavky: hra spicata, staccata a rozvíjí
vibrato
• orientuje se na hru v souboru nebo
v komorní hře
• je způsobilý orientovat se ve 3. poloze
• dokončuje nácvik všech prstokladů v 1.
poloze
• zdokonaluje výměnu 1. a 3. polohy
• hraje durové stupnice Des přes jednu
oktávu v 1. poloze, As dur přes dvě
oktávy v 1.poloze, k daným stupnicím
zahraje rozložené akordy
• hraje vybrané mollové stupnice ve dvou
oktávách dle individuálních schopností
žáka
• hraje jednoduché skladby dle sluchu
• hraje náročnější skladbu zpaměti

Improvizace

•

Hra z listu

•
•

Příprava
k souhře

•
•
•

Žák:
• připravuje se na hru dvojhmatů
• upevnil a zdokonalil hru v polohách
a jejich výměny
• zvýšil nároky na techniku obou
rukou
• rozvinul smysl pro krásu a zpěvnost
houslového tónu
• při hře využívá celou dynamickou
škálu
• připravuje se na hraní
v 2. a 5.poloze
• hraje jednoduché melodické ozdoby
• pokračuje v nácviku durových
a mollových stupnic přes 2 oktávy
s výměnou 1.a 3. polohy
• k daným stupnicím zahraje
rozložené akordy přes 2 oktávy
• sladí svůj nástroj s učitelem
• hraje zpaměti skladbu dle svého
výběru
hraje bez not lidové písně Ovčáci čtveráci, • hraje bez not a transponuje v rámci
Skákal pes, Pec nám spadla, Já do lesa
rozsahu lidové písně Ovčáci
nepojedu, Holka modrooká, Vyletěla
čtveráci, Skákal pes, Pec nám
Vyletěla holubička ze skály, Tancuj,
spadla, Já do lesa nepojedu, Holka
tancuj, vykrúcaj a využívá při nácviku
modrooká, Vyletěla holubička,
těchto písní celou škálu tónů
Loučení, loučení
hraje jednoduché písně ve 3.poloze
• hraje 2. hlas v terciích
hraje z notovémého materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané látky,
může se použít i materiál dle uvážení učitele k přihlédnutí k technické dovednosti
žáka
se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
se zapojuje do komorní hry dle uvážení učitele
hraje 1. a 2. hlas ve vybraných písních společně s učitelem
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Doporučená
literatura*

• reaguje na tempové změny při souhře s učitelem
• respektuje dynamická označení v notách a vnímá dynamickou změnu při souhře
• dle individuálních možností přijme vůdčí i podřízenou roli ve skupině hráčů
• vyhledává hudební materiál pro souhru a hodnotí jej
• přijímá kritiku pod vedením učitelem a uvědomuje si možnosti nápravy
• vyhledává hudební vzory
V. Krůček – Škola houslových etud sešit č.1, 2 (výběr)
O. Ševčík – Houslová škola pro začátečníky op. 6, sešit 5-7(výběr)
O. Ševčík – Škola smyčcové techniky op.2 sešit 1 (výběr)
V. Krůček – Škola houslových etud sešit č.3 (výběr)
Z. Gola – Houslová škola pro začátečníky II. (výběr)
F. Wohlfahrt – Etudy op.45 - (slouží jako doplněk k V. Krůčkovi)
H. E. Kayser – Etudy (slouží jako doplněk k V. Krůčkovi)
Chrestomatia 1.díl (výběr)
Chrestomatia 2.díl (výběr)
Z. Gola – Hra ve skupině pro 3 housle (pro případ souborové hry)
Přednesy - dle uvážení učitele v odpovídající technické obtížnosti.

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

Hra z listu

Příprava
k souhře

6.

7.

Žák:
Žák:
• naladí svůj nástroj
• zahraje všechny stupnice a
rozložené akordy
• zdokonalil techniku levé ruky
• upevnil dosud získané
• upevnil intonační jistotu při hře v polohách
dovednosti a návyky
• se zaměřil na kvalitu tónu
• rozvinul technickou zběhlost a
• používá výrazové prostředky v rámci
tónovou kulturu žáka
stupňovaných nároků na přednesovou stránku
• samostatně nastuduje skladby a
hry
vytvoří si smyky a prstoklady
• pokračuje v nácviku 1. - 5. polohy a jejich
• konzultuje s učitelem výběr
výměn
skladby pro absolventský
• nacvičuje dvojhmaty
koncert
• hraje technicky náročnější melodické ozdoby
• si uvědomuje mezinárodnost
• pokračuje ve studiu stupnic a rozložených
akordů přes 2 oktávy s výměnou 1. a 3. polohy notového zápisu
• má utvořený pamětní repertoár
• je veden k rozvoji vlastní hudební
• na elementární úrovni rozezná
představivosti a rozlišuje odlišnosti
skladby různých žánrů
výrazových prostředků hudby různých
• má vytvořený pamětní repertoár
stylových období a žánrů
• zaimprovizuje doprovodný part k jednoduché • zaimprovizuje doprovodný part
písni dle své fantazie
k jednoduché písni dle své
fantazie
• v probraných tóninách zahraje bez not písně,
které zná
• v probraných tóninách zahraje
bez not písně, které zná
• se orientuje v notopise
• získal rychlost a přesnost při
čtení notopisu dle svých
individuálních možností
• udrží svoji melodickou linku při hře kánonu • je schopen provádět úkony
s učitelem či jiným žákem
vedoucího skupiny: dát zřetelný
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• se orientuje v partech, kde se střídají takty
• prostřednictvím komorní hry v různých
seskupeních pěstuje smysl pro kolektivní hru
• vyjádří vlastní názor na interpretaci a
respektuje názor druhého
• samostatně se připravuje
• experimentuje a hodnotí výsledek při souhře
• vyhledává hudební materiál dle různých
období pro souhru, hodnotí jej a subjektivně
navrhuje provedení
• přijímá kritiku pod vedením učitelem a
uvědomuje si možnosti nápravy

Doporučená
literatura*

•
•
•
•
•

•
V. Krůček – Škola houslových etud sešit č.2 (výběr)
V. Krůček – Škola houslových etud sešit č.3 (výběr)
V. Krůček – Škola houslových etud sešit č.4 (výběr)
F. Wohlfahrt – Etudy op.45 (výběr)
H. E. Kayser – Etudy (výběr)
Chrestomatia 2.díl (výběr)
A. Vivaldi – Koncert a moll
F. Seitz – Koncert G dur
Z. Fibich – Sonatina d moll
F.Mazas - Přednesové etudy (výběr)
Z.Gola – Hra ve skupině pro 3 housle

nástup, vypracovat smyky a
prstoklady
vytváří smyky pro smyčcovou
skupinu ve vůdčím postavení
se začleňuje do souborové hry
v tělesech různých žánrů
sám aktivně vybírá skladby
vyjadřuje svůj názor na
interpretaci skladby, navrhují
změny a úpravy
samostatně pracuje na domácí
přípravě
profilují svou hudební osobnost

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí – 1 stupnice
durová a 1 mollová stupnice (přes dvě popř.tři oktávy) s výměnou do poloh + akordy, 1 etuda,
1 přednes odpovídající technické úrovně zpaměti nebo jedna věta ze sonáty či koncertu
Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na housle**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

***

Týdenní hodinová dotace
1.
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1
2

0-1
2

2

2

*od 14 let
** 1 žák na hodině nástroje
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

4.

Žák:
Žák:
• pokračuje v rozvoji technických, výrazových a • má vytvořený pamětní
tónových dovedností získaných v I. stupni
repertoár
studia
• hraje skladby různých žánrů
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•

Improvizace

Hra z listu
Příprava
k souhře

Doporučená
literatura*

• má přehled o skladatelích a
interpretech
•
• využívá získaných vědomostí
a zkušeností k samostatnému
studiu a k výběru skladeb dle
•
vlastního zájmu
•
• zdokonalil techniku hry na
durových a mollových
stupnicích včetně akordů
• aktivně konzultuje s učitelem
•
skladby, které si vybral ke
zpracování a hře na
•
absolventském koncertu
•
• samostatně vyhledává hudební
zdroje a materiály
• dotváří svou uměleckou
osobnost
• má vytvořený pamětní
repertoár dle své hudební
osobnosti
• hraje skladby více žánrů
• dotváří doprovodnou linku k
jednoduchým melodiím
• využívá technických dovedností při
a písním
improvizaci
• plynule čte notový zápis a orientuje se
• plynule čte notový zápis
v taktových změnách
i souborové party
• se podílí na vytváření společného zvuku,
• respektuje učitele jako
výrazu a intonaci prováděných skladeb
hudební autoritu a vůdčí
osobnost ve studiu
• vyhledává možnosti souhry s různými
skupinami rozmanitých žánrů
• se uplatňuje jako sólový nebo
souborový hráč, dle svého
• spolupracuje při nácviku náročnějších skladeb
zájmu a zaměření
s učitelem
• se zapojuje do souborů
• si vytváří názor na vlastní i slyšenou
různých obsazení a žánrového
interpretaci skladeb různých stylových období
zaměření, zodpovědně
a žánrů
spolupracuje na vytváření
• profiluje se dle svého zájmu a preferencí a dle
jejich společného zvuku,
tohoto se podílí na výběru skladeb
výrazu a způsobu interpretace
• tříbí si cit pro odlišnosti v interpretačním
skladeb
pojetí skladeb
• má vytvořený pamětní
• prohlubuje nadále pamětní repertoár
repertoár dle svého zájmu a
zaměření
V. Krůček – Škola houslových etud sešit č.4 (výběr)
F. Wohlfahrt – Etudy op.45 (výběr)
H. E. Kayser – Etudy (výběr)
F. Mazas – Přednesové etudy (výběr)
J. B. Accolay – Concertino a moll
O. Rieding – Concertino D dur op.5
Z. Gola – Hra ve skupině pro 3 housle (pro případ souborové hry)
Pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, učitel
volí notový materiál z I. stupně studia.
zdokonalil pohyb levé ruky po celém
hmatníku a široké spektrum druhů smyků
samostatně řeší technické a výrazové
problémy
pracuje s barvou a kvalitou tónu
využívá svých posluchačských
a interpretačních zkušeností a získaných
hudebních vědomostí k samostatnému studiu
nových skladeb
orientuje se v kulturních institucích ve svém
okolí
obohatil pamětní repertoár
pokud nastoupí do II. stupně bez absolvování
I. stupně základního studia, učitel organizuje
výuku a výstupy dle odpovídajících materiálů
z I. stupně základního studia s přihlédnutím
k reálným možnostem žáka včetně hry a
transpozice povinných písní

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

90

Závěrečná zkouška:
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí - 1 stupnice dur
+ sled hlavních a vedlejších kvintakordů, 1 stupnice moll + akord T5, 2 etudy z posledního
období studia, 1 přednesová skladba přiměřené technické obtížnosti pokud možno zpaměti
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Vzdělávací zaměření: Hra na klávesové nástroje
Studijní zaměření: Hra na klavír
Studijní zaměření: Hra na elektrické klávesy

Studijní zaměření: Hra na klavír
Cílem studia podle tohoto učebního plánu je kromě odpovídajícího ovládnutí
nástroje s možností sólového hraní a zvládnutí obecných hudebních
dovedností (intonace, analýza, rozvoj hudební paměti a představivosti,
rozvoj rytmického cítění) bezproblémové zapojení těchto žáků do komorní
a souborové hry bez ohledu na žánr při snaze respektovat přání a potřeby
žáků i školy. Mezi další pedagogické výstupy, jejichž dosažení je žádoucí,
patří hra z listu, jednoduchá improvizace, jednoduché doprovody, hra
z akordických značek.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na klavír**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

***

1.*
1
1
1

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

*od 7 let
**1 žák na hodině nástroje
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

Žák:
• zná označení prstů
pravé i levé ruky
• ví, jak udržovat svůj
nástroj
• ovládá základní
nástrojové dovednosti
(sezení, držení ruky,
uvolnění těla, zásady
správného dýchání)
• rozlišuje vlastnosti
tónu: délku, výšku,
sílu a uplatní je ve hře
• hraje z not oběma
rukama dohromady
• si osvojil základní
artikulační prostředky
(portamento, staccato,
legato)

Žák:
• pokračuje ve studiu
durových stupnic od
bílých kláves podle
technických možností
oběma rukama
protipohybem +
akordy
• zahraje mollovou
stupnicí a moll zvlášť
+ akordy
• hraje tercie legato
• prohlubil technické a
výrazové dovednosti
• používá pedál na
elementární úrovni
• nastuduje skladby
zpaměti
• se orientuje na celé
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3.
Žák:
• prohloubil dosud probrané
technické i výrazové prvky
• pokračuje ve studiu
durových stupnic od bílých
kláves, podle technických
možností oběma rukama
protipohybem a rovným
pohybem přes dvě oktávy
+ akordy
• hraje mollové stupnice
jedním směrem
• hraje melodické ozdoby
• používá při hře klasický
pedál a připravuje se na
synkopický pedál
• hraje v rychlejších tempech
vyrovnaně a se zvukovou
diferencovaností

Improvizace

Hra z listu

Příprava
k souhře

Doporučená
literatura*

• využívá základní
dynamické odstíny
•
• je schopen hrát
•
dvojzvuky a trojzvuky
• zahraje alespoň dvě
durové stupnice
s akordy
• nastuduje minimálně
jednu skladbu zpaměti
• ovládá hru písně
•
Ovčáci, čtveráci
s jednoduchým
doprovodem bez not
v probraných
tóninách,cítí a zahraje
harmonické funkce T a
D
• připravuje se na
doprovod na 2. dobu

klaviatuře
• nastuduje 2 skladby zpaměti
chápe notový zápis
• podílí na výběru skladeb
dbá na kvalitu tónu,
• u vybraných skladeb
snaží se vnímat náladu
pojmenuje skladatele
hudby a tuto náladu
a případně i dobu vzniku
vyjádřit
skladby
• nadále dbá na kvalitu
tónu, na elementární úrovni
vnímá náladu hudby
zahraje a doprovodí
• hraje bez not a transponuje
píseň (T, D těsné
lidové písně Ovčáci čtveráci,
spoje) bez not
Skákal pes, Pec nám spadla,
v probraných tóninách
Já do lesa nepojedu, Holka
a chromaticky za
modrooká v probraných
sebou dle
tóninách
individuálních
• harmonizuje píseň T, S, D
dovedností žáka
• dle individuálních
Ovčáci čtveráci,
dovedností využívá
Skákal pes, Pec nám
akordickou hru pravé ruky
spadla
• postupně během roku
obohatí doprovod o
synkopický rytmus v
harmonii T, D
• hraje 2. hlas v terciích
• hraje z notovém materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané látky, může
se použít i materiál dle uvážení učitele k přihlédnutí k technické dovednosti žáka
• je schopen zahrát z listu jednoduchou lidovou píseň pravou rukou
• udrží tempo a rytmus • hraje s učitelem ve stejném tempu čtyřručně
písně při hře unisono • hraje se spoluhráčem T, D k dané melodii lidové písně
• má možnost vystoupit • pocítil sounáležitost se školou, třídou, pedagogy
alespoň jednou během • veřejně vystoupí na třídním nebo školním koncertu
školního roku na
• poslouchá a analyzuje svou hru i souhru
veřejnosti
• uvědomuje si nezbytnost domácí přípravy
• si prohloubil kladný
citový vztah k nástroji,
hře a souhře
Böhmová, Grünfeldová, Sarauer – Klavírní škola pro začátečníky (výběr)
Z.Janžurová – Nová klavírní škola I., II., III. díl (výběr)
Kleinová, Fišerová, Müllerová – Album etud I. (výběr)
Kurz – Elementární etudy (výběr)
Křížková, Sarauer – Klasikové a jejich současníci I. (výběr)
Z. Janžurová – Nová klavírní škola I.díl (výběr)
F. Emonts – Evropská klavírní škola – I. díl (výběr)
M. Petrášová – Klavírní kartičky (výběr)
V. Říha – Elementární improvizace (výběr)
V. Říha – Boogie woogie (výběr)

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
1 stupnice durová dohromady rovně + akordy + kadence, 1 stupnice moll dohromady rovně + akordy,
1 etuda z probrané látky 3. r. z not, 1 přednes, v probraných tóninách + F-dur bez not písně Ovčáci
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čtveráci, Pec nám spadla, Skákal pes, Já do lesa nepojedu, Holka modrooká (píseň, tóninu a způsob
provedení určí komise), tempo volit dle možností žáka - výběr provede komise, hra melodie či
jednoduché písně dle sluchu, zkouška z teorie hudební nauky a dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

4.

5.

Žák:
• prohloubil znalosti a získané dovednosti
z předchozích ročníků a dle svých
individuálních schopností dále obohatil
svou hru o další technické a výrazové
prvky
• rozvíjí svou úhozovou kulturu
a technickou vyspělost
• používá při hře klasický a synkopický
pedál
• prohlubí dovednost samostatného studia
a poznávání hudební literatury
• pokračuje ve studiu durových
a mollových stupnic, oběma rukama
protipohybem a rovným pohybem přes
dvě oktávy + akordy
• ke každé stupnici zahraje kadenci
v kvintové poloze a vedlejší harmonické
funkce na II., III. a VI. stupni zvlášť
• vnímá náladu hudby a na elementární
úrovni ji vyjádří
• pojmenuje hudební styly na zahraných
skladbách
•

Improvizace

•

•
•
•
•
•

Hra z listu

•

•

Žák:
• rozvinul hudební analytické myšlení
a sám pozná strukturu jednodušších
hudebních forem
• nadále rozvíjí metrické, rytmické
a tempové cítění
• zvyšuje tempo a technickou úroveň
hry v návaznosti na předchozí
studium
• hraje formálně složitější skladby
• hraje durové stupnice s křížky i s bé
rovným pohybem přes 4 oktávy v
rychlejším tempu nebo kombinovaně
+ akordy
• hraje mollové stupnice od bílých
kláves dohromady rovně přes čtyři
oktávy nebo kombinovaně + akordy
(velký rozklad)
• zahraje doškálný akord na každém
tónu stupnice T5, II.5, III.5, S5, D5,
VI.5, VII.zm.5, T5 a zpět zvlášť
• samostatně nastuduje jednoduchou
skladbu
• slovy vyjádří náladu hrané skladby
v probraných durových stupnicích
• zaimprovizuje doprovody
zahraje a doprovodí bez not lidové
s jednoduchými rytmickými
písně: Ovčáci čtveráci, Pec nám spadla,
variantami dle kytarových značek
Skákal pes přes oves, Já do lesa
• zahraje v probraných tóninách bez not
nepojedu, Holka modrooká, Vyletěla
lidové písně: Ovčáci čtveráci, Pec
holubička ze skály, Tancuj tancuj
nám spadla, Skákal pes přes oves, Já
vykrúcaj
do lesa nepojedu, Holka modrooká,
zaimprovizuje doprovod k vybraným
Vyletěla holubička ze skály, Tancuj
českým lidovým písním pomocí
tancuj vykrúcaj, Loučení, loučení
hlavních i vedlejších harmonických
• obohacuje doprovod o mimotonální
funkcí , T, D, S, II, VI
dominanty II. a VI. stupně
postupně během roku obohatí doprovod • prohloubil hru hudebních doprovodů
o synkopický rytmus v harmonii T, D, S
v rytmických variantách (tečkovaný
rytmus, synkopický doprovod) a hru
čte akordické značky X, xmi, D7
akordů v pravé ruce
prohloubil hru akordů v pravé ruce
hraje hudební doprovod v rytmických
variantách
hraje z notovémého materiálu, který odpovídá zhruba polovině z probrané látky,
může se použít i materiál dle uvážení učitele k přihlédnutí k technické dovednosti
žáka
plynule čte jednoduchý notový zápis
se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
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Příprava k
souhře

Doporučená
literatura*

• zaimprovizuje doprovod k lidové písni, kterou hraje jiný žák
• zahraje čtyřručně s učitelem nebo jiným žákem
• pociťuje uspokojení ze společné hry
• se podílí na přípravě koncertu
• samostatně vyhledává zdroje hudebních materiálů
• se samostatně doma připravuje
• se aktivně podílí na výběru skladeb
Kleinová, Fišerová, Müllerová - Album etud III. , IV. (výběr)
C. Czerny op.261 (výběr)
Křížková, Sarauer - Klasikové a jejich současníci I. , II. (výběr)
Křížková – 1., 2. knížka polyfonní hry (výběr)
E.Kleinová - Cvičebnice hry z listu na podkladě 4 ruční hry (výběr)
Z. Průšová, Z. Janžurová - S písničkou u klavíru (výběr)
E. Hradecký - Malé jazzové album (výběr)
E. Hradecký - Jazzové etudy (výběr)
V. Říha - Jazzové albíčko (výběr)
Křížková, Sarauer - Klasikové a jejich současníci II. (výběr)
E. Kleinová - Cvičebnice hry z listu na podkladě 4 ruční hry (výběr)
J. S. Bach – Knížka skladeb pro A. M. Bachovou (výběr)
I. Jurníčková - Malá klavírní romance (výběr)
V. Říha – Elementární improvizace (výběr)
V. Říha - Boogie woogie (výběr)

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

6.

7.

Žák:
• upevňuje a kultivuje dosažené návyky
a aktivně je využívá
• rozlišuje hlavní zásady interpretace
skladeb různých žánrů a stylů při sólové
hře
• hraje durové stupnice s křížky a s bé
kombinovaně + akordy (velký rozklad)
• v probraných stupnicích hraje sled
hlavních a vedlejších kvintakordů
• hraje mollové stupnice od bílých
a černých kláves rovně přes 4 oktávy
+ akordy
• nastuduje skladbu zpaměti dle svých
individuálních schopností

•
•
•

Žák:
• upevnil dosažené dovednosti, tak
aby byl schopen různých typů
klavírního projevu (sólo, doprovod,
komorní hra)
• samostatně nastuduje jednodušší
skladbu dle svých individuálních
dovedností
• pojmenuje základní styly a hlavní
představitele
• hraje durové a mollové stupnice
kombinovaně, k daným stupnicím
+ akordy (velký rozklad) obouručně
a kadenci
• nastuduje skladbu na absolventský
koncert s odpovídající technickou
obtížností, dynamikou a výrazem
odpovídající jeho možnostem
obohatil doprovod o mimotonální
• obohatil doprovod o mimotonální
dominanty III. a VI. stupně
dominanty II., III. a VI. stupně
vytváří vlastní melodie a experimentuje • samostatně harmonizuje jednoduché
s doprovody
písně bez akordických značek
hraje harmonická schémata podle
• hraje složitější harmonická schémata
95

různých rytmických vzorců s užitím
akordů v pravé ruce
Hra z listu

Příprava k
souhře

Doporučená
literatura*

•

podle různých rytmických vzorců
s užitím akordů v pravé ruce

• získal rychlost a přesnost při čtení
notopisu dle svých individuálních
možností
• prohloubil hru doprovodů k písním,
• hraje s druhým hráčem nebo
které hraje učitel nebo jiný žák
skupinou spoluhráčů
• prohloubil hru čtyřručně s učitelem nebo • respektuje individualitu druhých
jiným žákem
žáků
• prostřednictvím komorní hry v různých • vede kultivovaně rozhovor
seskupeních pěstuje smysl pro
o společné skladbě a užívá základní
kolektivní hru a toleranci ke
názvosloví
spoluhráčům
• využívá samostatně různých zdrojů
informací vhodných k hudebnímu
• se aktivně podílí na výběru přednesů
rozhledu a vlastní hře
• se zapojuje do kulturního dění školy
Kleinová, Fišerová, Müllerová - Album etud V. (výběr)
C. Czerny – op.261 (výběr), op.849 (výběr)
Clementi, Dusík, Kuhlau - Sonatiny a ronda I. (výběr)
J. S. Bach – Malá preludia a fugy (výběr)
E.Kleinová - Cvičebnice hry z listu na podkladě 4 ruční hry (výběr)
V. Říha - Jazzové albíčko (výběr)
V. Říha - Piano album T (výběr)
V. Říha – Elementární improvizace (výběr)
V. Říha - Boogie woogie (výběr)
I. Jurníčková - Malá klavírní romance (výběr)
V. Říha - Jazzové albíčko (výběr)
V. Říha - Piano album T (výběr)
M. Dvořák - Jazzové klavírní etudy (výběr)
se orientuje v notopise

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí – 1 stupnice
durová dohromady kombinovaně přes čtyři oktávy + akordy + kadence, sled hlavních
a vedlejších kvintakordů. a 1 stupnice mollová dohromady kombinovaně přes čtyři oktávy
+ akordy, 1 etuda, 2 stylově odlišné přednesy odpovídající technické obtížnosti (1 polyfonní
skladba), z toho jeden zpaměti
Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka Hra na klavír**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

***

Týdenní hodinová dotace
1.
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1
2

0-1
2

2

*od 14 let
** 1 žák na hodině nástroje
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky
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Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

Hra z listu

Příprava k
souhře

1.

2.

3.

4.

Žák:
Žák:
• využívá získané znalosti a dovednosti z I.
• využívá znalost stupnic
a
stupně studia, které využívá k vyjádření
akordů při praktické hře a
vlastní představy skladby
improvizovaném doprovodu
• ve hře stupnic a akordů rozvíjí své technické • využívá primárního nácviku při
dovednosti podle svých individuálních
samostatném studiu skladeb
možností a potřeb
• definuje jednotlivé styly a
žánry a vyjmenuje jejich
• samostatně nastuduje skladbu s využitím
primárního nácviku, přičemž respektuje
charakteristické znaky,
učitele jako hudební autoritu a vůdčí
skladatele a interprety (české i
osobnost ve studiu
světové)
• rozvinul schopnost vyrovnané pasážové hry, • rozvinul svůj smysl pro vystižení
kultivovaného tónu, cítění hudební fráze
stylu, vnitřní prožití, pro
a schopnost pro plastičnost polyfonní hry
konečný výraz interpretovaných
skladeb
• dle svých možností spolupracuje se
skupinami, kapelami
• dle svých možností spolupracuje
se skupinami, kapelami a
• si postupně vytvoří pamětní repertoár dle
samostatně se uplatňuje na
svého profilování
• se učí, jak vystihnout jednotlivé styly a žánry veřejných akcích
a vyjmenuje jejich charakteristické znaky, • si uvědomil charakter své
osobnosti a projevil ho ve vlastní
skladatele a interprety (české i světové)
osobité interpretaci
• pracuje na vystižení stylu, vnitřním prožitku
•
využívá dostupné informační
a konečném výrazu skladby
kanály (web, knihovna, CD,
• se profiluje podle svého zaměření a zájmu
DVD, koncerty, média)
a rozvine žánrové prvky svého zvoleného
• vnímá hudbu jako jednou z
stylu si aktivně vyhledává repertoár dle
forem jeho uměleckého
svého zaměření
sebevyjádření a vytváří si vlastní
• dle svých schopností a časových možností
názor na interpretaci skladeb
vystupuje na veřejných akcích
• stylově interpretuje skladby
• pokud nastoupí do II. stupně bez
sólové, komorní i ansáblové
absolvování I. stupně základního studia,
• si vytvořil pamětní repertoár
učitel organizuje výuku a výstupy dle
odpovídajících materiálů z I. stupně
• zakončí studium absolventským
základního studia s přihlédnutím k reálným
koncertu
možnostem žáka včetně hry
a
transpozice povinných písní
• reprodukuje podle sluchu jednoduchou píseň • využil své znalosti
a
se základními a vedlejšími harmonickými
dovednosti z improvizace
funkcemi
v ansámblové hře
• hraje, dle zájmu a časových možností,
• dle zájmu využívá všechny
harmonická schémata podle různých
získané znalosti
a
rytmických vzorců s užitím akordů v pravé
dovednosti ke hře skladeb
ruce
populární hudby
• plynule čte notový zápis a dokáže zahrát
• pohotově čte notový zápis dle
přiměřeně obtížnou skladbu, dle svých
individuálních schopností
individuálních schopností
• nachází své místo ve skupině hráčů, přijímá • doprovází pohotově druhé
roli vůdčí i doprovodnou, má vlastní názor
nástroje a zpěváky
na konečné znění skladby
• hraje jednoduché stylizace
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Doporučená
literatura

doprovodů písní
• dokáže zahrát „secondo“ v instruktivních
čtyřručních skladbách, kdy učitel nebo
• přijímá zodpovědnost
za
spolužák současně hraje „primo“
společné dílo
• vyhledává notový materiál a orientuje se v • má přehled v hudebních zdrojích
hudebních zdrojích
dle vlastních zájmů
Výběr literatury závisí na učiteli a zájmu žáka.

Závěrečná zkouška:
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí – 1 stupnice
durová dohromady kombinovaně přes čtyři oktávy + akordy + kadence, sled hlavních
a vedlejších kvintakordů. a 1 stupnice mollová dohromady kombinovaně přes čtyři oktávy
+ akordy, 1 etuda, 2 stylově odlišné přednesy odpovídající technické obtížnosti (1 polyfonní
skladba), z toho jeden zpaměti
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí

Studijní zaměření: Hra na elektronické klávesy
Cílem studia hry na elektronické klávesy je dosažení takového stupně
ovládnutí nástroje, aby žák mohl bez problémů vystupovat sólově
s využitím technických možností pokročilejšího nástroje a zapojit se do
souborové hry, kde plní funkci harmonického, melodického nebo basového
nástroje, eventuálně s možností jednoduššího sólového hraní klavírního
charakteru a zvládnutí obecných hudebních dovedností (intonace, analýza,
rozvoj hudební paměti a představivosti, rozvoj rytmického cítění).
Mezi prostředky, které vedou k dosažení výše zmíněných cílů patří hra
z listu, znalost ovládání nástroje, jednoduchá improvizace, jednoduché
doprovody, hra z akordických značek, harmonizace písní.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na el. klávesy**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

1.*
1
1
*** 1

2-3

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

*od 7 let
**1- 4 žáci na hodině nástroje, určuje ředitel školy
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

Žák:
Žák:
Žák:
• hodnotí kladně svůj
• si uvědomuje základní • pokračuje ve hře stupnic
vztah k nástroji
metro-rytmické vztahy,
a akordů obouručně
pozná
dobu
přízvučnou
v rozsahu dvou oktáv,
• se připravuje na správné
a nepřízvučnou
z nichž alespoň jedna je
sezení u nástroje,
mollová
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•

•
•
•
•

Ovládání
nástroje

•
•

•

Improvizace

•
•
•

•

Hra z listu

Příprava
k souhře

•

postavení ruky, plynulé • zahraje durové stupnice, •
dýchání
+ akordy do 2 křížků
a 2 bé
dle individuálních
schopností dokáže
• hraje melodii oběma
zaintonovat hranou
rukama zrcadlovým
•
melodii v probrané
protipohybem
skladbě
• doprovodí minimálně •
hraje oběma rukama
2 písně na formálním
•
zná správné principy
půdorysu malé písňové •
podkládání
formy jednodílné
zahraje stupnici
• hraje akordy Am, D7,
s doprovodem bicích
Em, Dm
hraje akordy C, G, F, G7 • zahraje píseň nebo
dle správných
skladbu zpaměti
prstokladů
zapne nástroj, vypne
• zvolí vhodný rejstřík
•
nástroj– on/off
podle charakteru
skladby
dle pokynů učitele
využívá funkce
• využívá funkce intro,
•
syncstart, intro, ending,
ending, autofill (k
autofill, dual
mezihře), paměťové
registry
používá rejstřík dle
pokynů učitele k
•
nácviku různých druhů
úhozů a výrazu
zopakuje po učiteli
• zhudební říkadlo v
•
motivy v rozsahu kvinty tónovém rozsahu sexty
zhudební říkadlo
• hraje doprovod s
(v rozsahu dětské tercie) rozšířeným počtem
•
akordů
zahraje jednoduchou
píseň na formálním
• hraje 2. hlas např.
•
půdorysu malé formy
echotechnikou
jednodílné
• hraje v probraných
tóninách bez not píseň •
hraje bez not v
probraných tóninách
Ovčáci čtveráci, Pec
Sedí liška pod dubem
nám spadla, Skákal pes
popř. Ovčáci, čtveráci •
hraje z notovém
• zahraje pravou rukou z •
materiálu, který
not jednoduchou
odpovídá zhruba
písničku a levou rukou
polovině z probrané
zimprovizuje
látky se zaměřením na
jednoduchý doprovod
jednohlas v pravé ruce a
podle akordových
•
hmaty akordů v levé
značek
ruce

k daným stupnicím
zahraje akord a jeho
obraty oběma rukama
souběžně
zahraje a používá akordy
A, E7, As, Des, B, C7, Es
používá sustain pedal
hraje v basovém klíči
zařadí klávesy do skupiny
nástrojů (klávesové,
elektronické)

využívá funkce intro,
ending, autofill, syncstart,
memory registr
vybere patřičný doprovod
a zvukový rejstřík, zapíše
do paměti nástroje a užije
při interpretaci
sluchem analyzuje
nástroje a toto využívá při
vobě rejstříků
využívá harmonickou
kadenci dle individuálních
schopností
volně improvizuje
jednoduché motivy
harmonizuje písně Holka
modrooká, Já do lesa
nepojedu
doprovází moll akordem
II. stupně Vyletěla
holubička

prakticky se orientuje
ve sbírkách typu „Já
písnička“ podle
dosaženého stupně
znalostí hmatů akordů
reaguje na příslušné styly
adekvátním způsobem hry
v rámci technických
možností
• udrží tempo při souhře • improvizuje jednoduchý • hraje tečkovaný rytmus
s učitelem
doprovod k lidové písni • dle možností dovede
v souhře s druhým
doprovázet jiný, resp.
• hraje melodii lidové
žákem hrajícím
písně s harmonickým
melodický hudební
melodickou
linku
doprovodem učitele
nástroj
a ACMP (doprovod)
popř. druhého žáka
• verbalizuje základní
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charakter skladby
• verbalizuje pocit, který
v něm skladba
• pozná základní taneční
zanechává
formy např. disco, rock,
evropské či latinské rytmy
• slovně vystihuje
základní náladu skladby, • hodnotí subjektivně hru
na základě toho skladbu
a souhru pod vedením
hraje s odpovídajícím
učitele
výrazem,
• zahraje s učitelem či
v odpovídajícím tempu
spolužákem jednodušší
přiměřeně k jeho
skladby s rozdílnými
momentální technické
party
úrovni
F. Emonts – Europaische Klavierschule 1. díl (výběr)
Böhmová, Grünfeldová, Sarauer – Klavírní škola pro začátečníky (výběr)
Z. Janžurová – Nová klavírní škola 1.díl (výběr)
L. Němec – Škola hry na keyboard (výběr)
V. Beilová – Kouzelné klávesy (výběr)
F. Emonts – Europaische Klavierschule 1. díl (výběr)
V. Říha – Elementární improvizace (výběr)
V. Říha – Boogie woogie (výběr)
E. Spáčil – Hrajeme na Yamahu (výběr)
a obráceně
• podílí se na užším
výběru skladeb pro
veřejné vystoupení
• učí se verbalizovat
pocit, který v něm
skladba zanechává
a vynáší jednoduchý
estetický soud

Doporučená
literatura*

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
1 stupnice durová dohromady protipohybem + akordy rozkladem paralelelně, 1 stupnice moll
dohromady (rovně nebo protipohyb) + akordy rozkladem paralelně, 1 skladba technického charakteru
(etuda, prstová cvičení), 1 skladba s použitím dispozic nástroje v odpovídajícím technickém rozsahu,
hra a transpozice písní bez not: Ovčáci čtveráci, Pec nám spadla, Skákal pes, Já do lesa nepojedu,
Holka modrooká (píseň, tóninu a způsob provedení určí komise), tempo volit dle možností žáka výběr provede komise, hra melodie či jednoduché písně dle sluchu, zkouška z teorie hudební nauky a
dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

4.

5.

Žák:
• hraje další durové a mollové stupnice
dohromady 2 oktávy
• hraje ke stupnicím základní harmonické
kadence ve správných prstokladech
• využívá hlavní a vedlejší hramonické
funkce a pojmenuje je akordovými
značkami
minimálně v C duru
• hraje na vyšší technické úrovni:
rychlejší běhy,dvojhlasy v pravé ruce,
oktátové skoky
• hraje synkopy, trioly, shuffle
• zahraje z not přednesové skladby,
které dle možností zahraje na veřejném
vystoupení
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Žák:
• pokračuje ve studiu durových
a mollových stupnic
• hraje základní hramonické kadence
ke všem probraným stupnicím ve
správném prstokladu
• hraje akordy i ve vzdálenějších
tóninách, typy sus2, sus4, dim, m7,
C6
• zahraje přednesové skladby, podle
možností alespoň jednu z nich
předvede na veřejnosti
• zvýšil technickou vyspělost hrou
dvojhlasů v pravé ruce, melodie v
oktávách, melodie v levé ruce +
doprovod v pravé ruce
• hraje doprovod klavírním
způsoběmbez ACMP (oktávy,

Ovládání
nástroje

Improvizace

Hra z listu

Příprava
k souhře

Doporučená
literatura*

přiznávky, figurace)
samostatně nahrává a programuje
styly
experimentuje s nahráváním v Multi
pad a způsobu jeho užití
vymyslí formu doprovodu za použití
funkcí nástroje (ACMP, Multi pad)
s dopomocí pedagoga
nahrává Song a používá Pitch bend

• programuje a nahraje styly s dopomocí •
pedagoga
• ovládá způsob hry jednotlivých nástrojů •
v doprovodech dle náslechu hry
příslušných nástrojů v různých
•
skladbách (basa, bicí, pad, fráze)
• využívá další funkce: Funkcion
a ovládání nástroje: Volume, reverb,
•
dual, split point, split
• jednoduše improvizuje na základní
• jednoduše improvizuje 2. hlas
akordické a rytmické modely (rock,
• zahraje v probraných tóninách
blues, T – VI-S-D) s asistencí pedagoga
bez not lidové písně: Loučení, loučení
• zkomponuje malou písňovou formu
• provede transkripci pulární písně
např. popového charakteruiolový)
podle sluchu za pomoci pedagoga
• zahraje v probraných tóninách bez not
lidové písně: Vyletěla holubička ze
skály, Tancuj tancuj vykrúcaj
• prakticky se orientuje ve zpěvnících typu • z listu zahraje jednodušší skladby
Já písnička, České a slovenské hity 20.st. odpovídající zhruba polovině
– 1.-5. díl a pod.
probrané látky
• podílí se na výběru přednesu - dokáže si skladbu samostatně vyhledat např.
v knihovně nebo na internetu
• formuluje a obhajuje vlastní interpretační názor na elementární úrovni
• tvoří základní harmonický doprovod
• ansáblově hraje alespoň s jedním
oběma rukama (bas + akord)
spolužákem na úrovni samostatného
přístupu: sólo ve střední části,
• ansáblově hraje alespoň s jedním
v předehře, v dohře
spolužákem na úrovni samostatného
přístupu: vyhrávky, rytmické doplnění • vybírá vhodné zvuky k příslušným
partům
• slovně vystihne podstatu hudebních
forem skladeb, které hraje
• využívá dalších možností nástroje:
modulační kolečko
V. Říha – Elementární improvizace (výběr)
V. Říha - Boogie woogie (výběr)
Zpěvníky – Já písnička, České hity

* uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní s použitím doprovodných funkcí nástroje.
Ročník/
Obsah
Technika

6.

7.

Žák:
Žák:
• pokračuje ve studiu durových
• pokračuje ve studiu durových
a mollových stupnic protipohybem
a mollových stupnic kombinovaně
i paralelně
s automatizovanou jednotkou +
akordy (velký rozklad)
• k daným stupnicím hraje akordy – velký
rozklad dle oktáv nástroje
• odvozuje akordy podle
• odvozuje akordy podle akordických značek: akordických značek: dim, aug, 6
dur, moll, septakordy
• interpretuje náročnější skladby s
maximálním použitím funkcí
• interpretuje skladby polyfonní, klasicistní
nástroje
a skladby 20. století
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Ovládání
nástroje

Improvizace

Hra z listu
Příprava
k souhře

Doporučená
literatura*

• používá druhý funkční pedál
• zdokonalil zběhlost obou rukou
• nahrává (programuje) a edituje styly
• prohloubil znalost nahrávání a
a Multi pad pod vedením učitele
editace stylů aj.
• objevuje logistiku nástroje s použitím
• používá externí zdroje (MIDI
pokročilýchfunkcí pro konkrétní
song)
skladby(dual, split left, split chord, poly,
• používá externí medium jako
mono, touch), zapisuje do registrů
paměti pro zápis vlastního
a používá je
nastavení
• používá arpeggiator a harmonizér
• improvizuje dle pokynů učitele na dané
• experimentuje s kompozicí vlastní
téma
písně s použitím funkcí nástroje
• provede transkripci pulární písně podle
sluchu samostatně
• hraje z listu známé skladby populární s akordovými značkami a jednodušší
artificiální skladby (klasicismus aj.)
• tvoří základní harmonický doprovod oběma • ovládá souhru (doprovod) s jiným
rukama a správně volí rytmický vzorec
nástrojem, zpěvem
odpovídající žánru a stylu
• uplatní se jako člen souboru
(kapely) a vyjadřuje názor na
• pokud je to možné, rozvíjí schopnost
souhry v souborovém uskupení
interpretaci skladeb
• respektuje názor druhého hráče na výsledné • vnímá a respektuje odlišnosti
podobě hrané skladby při souhře
v interpretačním pojetí skladeb
• uplatňuje sluchovou sebekontrolu
V. Říha – Elementární improvizace (výběr)
V. Říha - Boogie woogie (výběr)
Zpěvníky

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí – 1 stupnice
durová a mollová dohromady kombinovaně + akordy + kadence, sled hlavních
a
vedlejších kvintakordů, 1 etuda, 2 stylově odlišné skladby odpovídající technické obtížnosti s
využitím funkcí nástroje, z toho jedna zpaměti
Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na el. klávesy**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

***

Týdenní hodinová dotace
1.
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1
2

0-1
2

2

*od 14 let
**1- 4 žáci na hodině nástroje, určuje ředitel školy
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky
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2

Ročník/
Obsah
Technika

Ovládání
nástroje

Improvizace

Hra z listu
Příprava
k souhře

Doporučená
literatura

1.

2.

3.

4.

Žák:
Žák:
• se vyhraňuje jako umělecká
• dodržuje všechny správné návyky při hře
osobnost, preferuje určitý žánr
získané v prvním stupni studia
a styl jako formu
• si sám vyhledává skladby, které ho zaujmou,
• považuje hudbu za jednou z
a to na internetu, v knihovně atp.
forem svého uměleckého
• si tříbí interpretační názor
sebevyjádření
• vynáší a zdůvodní vlastní estetický soud
• pokud nastoupí do II. stupně bez absolvování • podle poslechu určí umělecký
sloh, eventuálně jejího autora
I. stupně základního studia, učitel organizuje
výuku a výstupy dle odpovídajících materiálů z • má vytvořen pamětní repertoár
• využívá při hře všech získaných
I. stupně základního studia s přihlédnutím k
technických dovedností i
reálným možnostem žáka včetně hry a
znalostí
transpozice povinných písní
• vhodně používá a dále rozvíjí použití funkcí
• zapíše vybranou skladbu v
nástroje k samostatné transkripci interpretaci
notačním programu (Sibelius,
vybraných skladeb
nebo jiný)
• ovládá základní principy práce s notačním
• provede editaci MIDI a audio
programem (Sibelius, případně jiný)
stopy
• vysvětlí rozdíl mezi nahráváním MIDI a audio
• experimentuje s MIDI a audio stopami.
• reprodukuje podle sluchu píseň či skladbu podle • improvizuje skladby dle
dosažených harmonických a herních schopností
individuálních schopností a
zájmu
• hraje harmonická schémata podle různých
rytmických vzorců s užitím akordů i v pravé
• vyhledává inspiraci pro hru
ruce
dle svých zájmů a potřeb
• plynule čte notový zápis a zahraje a doprovodí přiměřeně obtížnou skladbu, dle
svých individuálních schopností
• přijímá zodpovědnost za společné dílo
• aktivně konzultuje s učitelem
skladby, které si vybral ke
• dokáže zahrát 2. 3. hlas, basovou linku, akordy,
zpracování a hře na
rytmický part při souhře se
absolventském koncertu
spolužákem/učitelem
•
se uplatňuje jako sólový nebo
• přijímá vůdčí i podřízenou roli při souhře
souborový hráč, dle svého
• respektuje učitele jako hudební autoritu a vůdčí
zájmu a zaměření
osobnost ve studiu
• dotváří svou uměleckou
• pracuje na své interpretační a umělecké
osobnost
osobnosti
Výběr literatury závisí na učiteli a zájmu a zaměření žáka.

Závěrečná zkouška:
• hra na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí – 1 stupnice
durová dohromady kombinovaně + akordy + základní harmonická kadence, sled hlavních a
vedlejších akordů, 1 stupnice mollová dohromady kombinovaně + akordy, 1 etuda, 2 stylově
odlišné přednesy odpovídající technické obtížnosti, z toho jeden zpaměti a minimálně jeden s
maximálním využitím funkcí nástroje
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Vzdělávací zaměření: Hra na bicí nástroje
Studijní zaměření: Hra na bicí soupravu

Studijní zaměření: Hra na bicí souprava
Cílem studia podle tohoto učebního plánu je ovládnutí nástroje s důrazem na
precizní a uvolněnou techniku, práce s notovým partem, dynamiku hry,
kultivovanost hudebních názorů s podporou vlastních nápadů a utvoření
sebevědomé osobnosti hráče a zvládnutí obecných hudebních dovedností
(intonace, analýza, rozvoj hudební paměti a představivosti, rozvoj rytmického
cítění) bezproblémové zapojení těchto žáků do souborové hry bez ohledu na
žánr při snaze respektovat přání a potřeby žáků i školy. Mezi další
pedagogické výstupy, jejichž dosažení je žádoucí, patří hra z listu, jednoduchá
improvizace, vlastní rytmické doprovody skladeb.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Hra na bicí soupravu**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

***

1.*
1
1
1

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

*od 7 let
**1 žák na hodině nástroje
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

Žák:
Žák:
• se seznámil s
• pojmenuje části bicí
technickým složením
soupravy
nástroje, jeho
• ví, jak udržovat svůj
údržbou a obsluhou
nástroj
• ovládá na
• vysvětlí více druhů
elementární úrovni
ladění nástroje
základní návyky a
• rozvíjí základní návyky
dovednosti u bicí
a dovednosti u bicí
soupravy: držení těla, soupravy: držení těla,
držení paliček,
držení paliček, uvolnění
uvolnění rukou
rukou
• hraje rytmické útvary • hraje rytmické útvary v
v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
2/4, 3/4 a 4/4 taktu na
na malý bubínek
malý bubínek a s
• hraje noty a pomlky
částečným využitím
celé, půlové, čtvrťové soupravy
a osminové na malý • hraje noty a pomlky
bubínek
celé, půlové, čtvrťové,
• se orientuje v
osminové,
notovém zápisu: noty šestnáctinové, čtvrťové
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3.
Žák:
• zná funkce částí bicí
soupravy
• umí naladit svůj nástroj
• má osvojeny základní
návyky a dovednosti u bicí
soupravy: držení těla, držení
paliček, uvolnění rukou
• se orientuje v 3/8 a 6/8 taktu
na malý bubínek a s
částečným využitím
soupravy
• hraje rytmické útvary v 2/4
a 4/4 taktu na soupravu s
využitím synkopických
rytmů
• pracuje s polyrytmickými
celky
• hraje noty a pomlky celé,
půlové, čtvrťové, osminové,

šestnáctinové,
čtvrťové s tečkou
a osminové s tečkou
• hraje osminové trioly •
s kombinacemi
sudých skupin not
• dodržuje forte
•
a piano v notovém
zápisu
• přizpůsobí hru dle
•
notového zápisu:
crescendo,
decrescendo
•

Improvizace

•

•

Hra z listu

•

Příprava k
souhře

•

•

•
•

•

s tečkou a neúplné trioly
dle notového zápisu na
malý bubínek
rozvíjí hru noty
osminové s tečkou dle
notového zápisu
•
hraje osminové trioly v
kombinaci se sudými
•
skupinami not
využívá výrazových
•
prvků dle notového
zápisu: p, mf, f
•
se připravuje na
jednoduché doprovody s
rozlišením těžké a lehké •
doby
• rozpozná chybu v etudě
hraje na malý
• hraje na malý bubínek •
bubínek bez not
bez not rytmické znění
rytmické znění
lidových písní Ovčáci,
lidových písní
čtveráci, Pec nám
Ovčáci, čtveráci
spadla, Skákal pes
improvizuje
• improvizuje jednoduché •
jednoduché rytmické
rytmické znění k
znění k lidovým
lidovým písním Ovčáci,
písním Ovčáci,
čtveráci, Pec nám
čtveráci, Já do lesa
spadla, Skákal pes
nepojedu na malý
bubínek
hraje z notovém
• čte jednodušší nebo již •
materiálu, který
hranný notový zápis
odpovídá zhruba
polovině z probrané
látky
při hře s učitelem
• při hře s učitelem
•
dodržuje stejné
dodržuje stejné tempo
tempo na elementární • napodobí krátký
úrovni
rytmický útvar dle
•
učitele podle
napodobí krátký
rytmický útvar dle
individuálních
•
učitele podle
dovedností žáka
individuálních
• dle učitele napodobí
dovedností
rozložení rytmu na bicí •
soupravu
experimentuje s
rytmickými útvary • zahraje minimálně jeden •
předepsaných cvičení rytmický celek zpaměti
má možnost
• experimentuje
•
prezentovat svoji hru
s rytmickými útvary
na školním
předepsaných cvičení •
vystoupení
• se připravuje na
si uvědomuje
technickou a rytmickou
nezbytnost domácí
nezávislost končetin
•
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šestnáctinové, čtvrťové s
tečkou, osminové s tečkou
a neúplné trioly dle notového
zápisu s využitím bicí
soupravy
hraje neúplné trioly s akcenty
dle notového zápisu
zdokonaluje nezávislost
rukou a nohou
prozkoumá členění
hudebních frází
využívá výrazových prvků
dle notového zápisu: p, mf, f,
crescendo, decrescendo
hraje jednoduché doprovody
s rozlišením těžké a lehké
doby
hraje na malý bubínek bez
not rytmické znění lidových
písní Ovčáci, čtveráci, Pec
nám spadla, Skákal pes, Já
do lesa, Holka modrooká
improvizuje jednoduché
rytmické znění k lidovým
písním Ovčáci, čtveráci, Pec
nám spadla, Skákal pes, Já
do lesa, Holka modrooká

reaguje na příslušné styly
adekvátním způsobem hry
v rámci technických
možností
dle svých individuálních
schopností koordinuje hru
s dalšími nástroji
při hře s učitelem hraje ve
stejném tempu
napodobí rytmický útvar dle
učitele podle individuálních
dovedností žáka
zahraje jednoduché rozložení
rytmu na bicí soupravu
zahraje minimálně jeden
rytmický celek zpaměti
experimentuje s rytmickými
útvary předepsaných cvičení
se připravuje na technickou
a rytmickou nezávislost
končetin
užívá rytmických doprovodů

Doporučená
literatura*

přípravy
různých hudebních forem
• nacvičuje jednoduché
taneční rytmy
• získává kladný vztah
• se připravuje na hru
ke hře a souhře
souborových partů
• dle možností se zapojí
do skupinové hry
• prezentuje svou hru na
školním vystoupení
• rytmicky doprovází
melodický nástroj
• si uvědomuje nezbytnost
domácí přípravy
• prezentuje svou hru na
školním vystoupení
• hodnotí svoji hru, pracuje
• je veden k samostatnosti s chybou
• vyjadřuje subjektivní
názor na souhru
M. Veselý – Hra na malý bubínek (výběr)
P. Šprunk – Škola hry na bicí (výběr)
L.Kubánek – Hra na bicí soupravu (výběr)
J. Tuzar – Etudy pro malý buben (výběr)
P. Podraza – Doprovodné rytmy tanců pro soupravu bicích nástrojů (výběr)
M. Veselý – Etudy pro soupravu bicích nástrojů (výběr)

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Z probírané školy 1-2 etudy na bicí soupravu s notací breaků, hra 4-8 taktových frází s breaky
v tanečním rytmu bez not (výběr provede zkušební komise, tempo volit dle možností žáka),
improvizovaný doprovod neznámé skladby, hra trojhlasého rytmu dle interních materiálů, zkouška z
teorie hudební nauky a dispozic
Ročník/
Obsah
Technika

Improvizace

4.

5.

Žák:
• se orientuje v 3/8 a 6/8 taktu s využitím
soupravy
• prohloubil využití rytmických útvarů v
2/4 a 4/4 taktu na soupravu s využitím
synkopických rytmů
• koriguje hru s polyrytmickými celky
• využívá neúplné trioly v kombinaci se
sudými skupinami not ve hře na
soupravu
• zdokonaluje nezávislost rukou a nohou
• využívá více metod k nácviku skladby
• hraje trioly osminové, synkopy
a akcenty na těžkých i lehkých dobách
a na různých místech rytmických figur
• se připraví na hru kvintol, sextol
• hraje rytmické doprovody
s improvizovaným breakem na
předělových taktech
• hraje základní polyrytmy
• samostatně tvoří doprovod k tanečním
skladbám různých žánrů
• hraje na malý bubínek bez not rytmické
znění lidových písní Ovčáci, čtveráci,
Pec nám spadla, Skákal pes, Já do lesa,

Žák:
• hraje rytmy v 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 a 6/8
taktech
• reaguje na rytmické změny ve
skladbách
• využívá synkopických rytmů
• nadále koriguje hru s polyrytmickými
celky
• propojuje neúplné trioly v kombinaci
se sudými skupinami not ve hře na
soupravu
• zdokonaluje rytmickou nezávislost
rukou a nohou
• využívá více metod k nácviku skladby
• hraje kvintoly a sextoly
• hraje rytmické doprovody
s improvizovaným breakem
• využívá hru polyrytmů
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• prohloubil hru doprovodů k tanečním
skladbám různých žánrů
• hraje na malý bubínek bez not
rytmické členění lidových písní
Ovčáci, čtveráci, Pec nám spadla,

Hra z listu
Příprava k
souhře

Doporučená
literatura*

Holka modrooká, Vyletěla holubička,
Skákal pes, Já do lesa, Holka
Tancuj, tancuj
modrooká, Vyletěla holubička,
Tancuj, tancuj, Loučení,
• improvizuje jednoduché rytmické znění
k lidovým písním Ovčáci, čtveráci, Pec • experimentuje s melodickým hraním
nám spadla, Skákal pes, Já do lesa,
na soupravu
Holka modrooká, Vyletěla holubička,
Tancuj, tancuj
• plynule čte notový zápis
• plynule čte složitější notový zápis
• dle svých individuálních schopností
• dle svých individuálních schopností
koordinuje hru s dalšími nástroji
improvizuje hru s dalšími nástroji
• zahraje předepsané rozložení rytmů na • obohacuje rytmické útvary
bicí soupravu
• využívá technickou a rytmickou
nezávislost končetin
• experimentuje s rytmickými útvary
• při souhře užívá výrazových prvků
• realizuje hru souborových partů s
odpovídajícím výrazem pro danou
• prohloubil technickou a rytmickou
skladbu
nezávislost končetin
• formuluje rytmické doprovody různých • samostatně studuje přiměřeně obtížné
skladby
hudebních forem
• nachází svoji hudební osobnost
• realizuje hru souborových partů
• se podílí na výběru repertoáru
• prohloubil hru zpaměti
• se aktivně účastní školních vystoupení a • se zodpovědně připravuje na hodinu
nástroje
prezentačních akcí
• se aktivně účastní školních
• se samostatně připravuje na hodinu
vystoupení a prezentačních akcí
nástroje
P. Šprunk – Škola hry na bicí (výběr)
L. Kubánek – Hra na bicí soupravu (výběr)
J. Tuzar – Etudy pro malý buben (výběr)
P. Podraza – Doprovodné rytmy tanců pro soupravu bicích nástrojů (výběr)
Veselý – Etudy pro soupravu bicích nástrojů (výběr)
V. Colaiuta (výběr)

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník/
Obsah
Technika

6.

7.

Žák:
Žák:
• prohlubí hru rytmů v 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 • ovládá techniku hry na rytmické
a
a 6/8 taktech
perkusní nástroje
• využívá vlastní rytmické změny k
• se uplatňuje v hudebních souborech i
obohacení skladby
jako sólový hráč
• nadále zdokonaluje technickou
• se orientuje v polyrytmické struktuře
a rytmickou nezávislost rukou a nohou • samostatně naladí a seřídí svůj nástroj
• využívá více technik při hře na
• experimentuje s hrou rytmů dle hudební
soupravu
nahrávky
• samostatně nastuduje skladby dle
• má přehled o vývoji bicích nástrojů
vlastního výběru
• šlape hi-hat při rytmickém hraní
• správně frázuje jednodušší skladby
• víří na malý buben dle dynamických
• využívá výrazové prostředky na
značek
elementární úrovni
• využívá techniku paradidlů ve hře
• rozvíjí rytmický doprovod ke skladbám • se ztotožňuje s hudebními vzory s
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různých žánrů

konzultací pedagoga
• se nadále účastní školních vystoupení s
orchestrem školy i sólově
Improvizace • improvizuje v rytmických
• improvizuje v rytmických doprovodech
doprovodech
a jejich jednotlivých variacích
• hraje na malý bubínek bez not
• hraje na malý bubínek bez not rytmické
rytmické členění lidových písní
členění lidových písní Ovčáci, čtveráci,
Ovčáci, čtveráci, Pec nám spadla,
Pec nám spadla, Skákal pes, Já do lesa,
Skákal pes, Já do lesa, Holka
Holka modrooká, Vyletěla holubička,
modrooká, Vyletěla holubička, Tancuj,
Tancuj, tancuj, Loučení, loučení, Za tú
tancuj, Loučení, loučení, Za tú horú
horú, Zahraj ně hudečku
• formuluje melodické hraní na
• formuluje hraní na soupravu a perkusní
soupravu
nástroje
Hra z listu • se dobře orientuje v grafickém záznamu skladby
Příprava k • rytmicky vede ostatní nástroje
souhře
• improvizuje rytmické útvary
• nadále využívá technickou a rytmickou nezávislost končetin
• hraje souborové party s odpovídajícím výrazem pro danou skladbu
• formuluje hru s ostatními nástroji
• se nadále účastní školních vystoupení s orchestrem školy
• navrhuje výběr repertoáru
• pracuje na svojí hudební osobnosti
• přijímá zodpovědnost za společné dílo při souhře v různých uskupeních
Doporučená P. Šprunk – Škola hry na bicí (výběr)
literatura* L. Kubánek – Hra na bicí soupravu (výběr)
J. Tuzar – Etudy pro malý buben (výběr)
P. Podraza – Doprovodné rytmy tanců pro soupravu bicích nástrojů (výběr)
V. Colaiuta – UnReel Drum Book (výběr)
P. Schenzer – Beat Generation (výběr)
*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a hry povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• hra na Absolventském koncertu
• v případě neúčasti na Absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí: 2 – 3 cvičení
na bicí soupravu z probírané školy, ukázka hry na bicí soupravu – podle vlastního výběru
doprovod beatové skladby s breaky
Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka Hra na bicí soupravu**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

***

1.
0,5-1
1-1,5

0-1
2

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1
2

2

2

*od 14 let
**1 žák na hodině nástroje
***zařazení doporučuje učitel hry na nástroj
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník/

1.

2.

3.
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4.

Obsah
Technika

Improvizace

Žák:
• upevní znalosti a dovednosti získaných v 1. stupni
základního studia
• si doplňuje znalosti a dovednosti
• ke hře využívá různé druhy techniky hry
• zdokonaluje různé techniky víření
• se orientuje v notovém zápise a samostatně řeší jeho
problematiku
• se orientuje v historii i současnosti hry na bicí
nástroje
• charakterizuje netypické a exotické druhy nástrojů
• určí běžně užívané bicí nástroje v symfonickém
orchestru
• pokud nastoupí do II. stupně bez absolvování I.
stupně základního studia, učitel organizuje výuku
a výstupy dle odpovídajících materiálů z I. stupně
základního studia s přihlédnutím k reálným
možnostem žáka včetně hry povinných písní
• improvizuje doprovody dle vedení učitele
• improvizuje breaky a vícetaktová sóla na soupravu
bicích nástrojů
• prezentuje melodickou hru lidových písní na
soupravu

Žák:
• zahraje náročnější
hudební skladbu, dle své
představy o její
interpretaci
• využívá své zkušenosti v
neprofesionální hudební
praxi
• uplatňuje sebekontrolu při
rytmické a výrazové
interpretaci skladby na
bicí nástroje
• hraje na netypické
a exotické druhy
hudebních nástrojů
• konzultuje s učitelem
výběr skladeb na
absolventský koncert
• improvizuje doprovody
dle vlastních představ
a dle získaných
zkušeností
• improvizuje breaky
a vícetaktová sóla na bicí
soupravu
• se orientuje v notaci pro
bicí nástroje a v různých
typech zápisu hry na bicí
nástroje
• se uvědoměle podílí na
výběru repertoáru
• formuluje vlastní názory
na reprodukci skladeb
a výsledek společné práce
souboru

Hra z listu

• prohloubil hudební paměť a pohotovost hry z listu
• čte i náročnější party

Příprava k
souhře

• upevnil svoji pozici v souboru
• využívá všech předností a nabytých zkušeností při
hře v souborech
• vyjádří vlastní názor na reprodukci skladeb, při
diskusi využívá hudebního názvosloví
• profiluje svou hudební osobnost
P. Šprunk – Škola hry na bicí (výběr)
L. Kubánek – Hra na bicí soupravu (výběr)
J. Tuzar – Etudy pro malý buben (výběr)
P. Podraza – Doprovodné rytmy tanců pro soupravu bicích nástrojů (výběr)
V. Colaiuta – UnReel Drum Book (výběr)
P. Schenzer – Beat Generation (výběr)
Pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, učitel
volí notový materiál z I. stupně studia.

Doporučená
literatura*

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Závěrečná zkouška:
• hra na Absolventském koncertu
• v případě neúčasti na Absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí: 2 – 3 cvičení
na bicí soupravu z probírané školy, ukázka hry na bicí soupravu – podle vlastního výběru
doprovod beatové skladby s breaky, ukázka hry z listu na bicí soupravu (vybere zkušební
komise-obtížnost a tempo volit dle možností žáka)
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•

pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě hru
a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Vzdělávací zaměření: Sólový zpěv
Studijní zaměření: Klasický zpěv
Studijní zaměření: Populární zpěv

Studijní zaměření: Klasický zpěv
Cílem studia podle tohoto učebního plánu je kromě ovládání pěvecké techniky,
základních pěveckých znalostí i zvládnutí obecných hudebních dovedností (intonace,
analýza, rozvoj hudební paměti a představivosti, rozvoj rytmického cítění). Mezi
další pedagogické výstupy, jejichž dosažení je žádoucí, je komorní zpěv a spolupráce
s dalšími předměty hudebního oboru. Učitel respektuje individuální potřeby a zájmy
žáka a přizpůsobuje tomu výuku.

Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Klasický zpěv**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1.*
1
1
*** 1

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

*od 7 let
**1-2 žáci na hodině, určuje vyučující nebo ředitel školy
***zařazení doporučuje učitel zpěvu, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

Žák:
Žák:
Žák:
• má vytvořeny základní pěvecké • se učí dbát na žeberně- • dodržuje zásady
návyky (přirozené držení těla,
brániční (hluboké)
hlasové hygieny
uvolněná ramena, volná spodní
dýchání
• za pomoci zrcadla
čelist, uvolněné krční svalstvo, • rozvíjí čistou intonaci
kontroluje svůj
klidné dýchání)
a sluchovou
pěvecký postoj
sebekontrolu
• aktivně pracuje s mluvidly
• uvolňuje spodní
čelist
• si uvědomuje rozdíl mezi
• respektuje nutnost
zpěvem a recitací
rozezpívání se na
• se připravuje na
začátku každé hodiny
hlasová cvičení
• v rámci svých možností
zřetelně artikuluje
v rozsahu oktávy
• buduje počátky
dechové opory
• zpívá ve střední hlasové poloze
• zpívá
dle svých možností
s harmonickým
• se připravuje na
otevřené samohlásky
doprovodem včetně
• používá technická cvičení
melodické linky
v rozsahu tercie až kvinty
• lehce nasazuje tón
a bez doprovodu
shora
• využívá dynamické škály p, f
• při zpěvu dle
dle svých hlasových možností • využívá legato ke
individuálních
(nepřepíná hlasivky)
spojení vokálů
schopností využívá
• dle svých možností zopakuje po • dle svých fyzických
hlavového tónu
učiteli měkké nasazení tónu
možností využívá
•
za
přispění učitele
dynamické škály p,
• dokáže rozlišit základní
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•
•
•
•
•

Improvizace

•

Zpěv z listu

•
•
•
•

Příprava do
souboru

Doporučená
literatura*

výrazové prvky (veselá či
smutná píseň)
dodržuje jednoduché melodické •
frázování (práce s dechem)
zná pojmy lidová a umělá píseň
nastuduje alespoň jednu píseň •
zpaměti
se orientuje ve dvou a třídobém
•
metru
se seznamuje s žeberněbráničním dýcháním
•

mf, f, nepřepíná
hlasivky
dle svých možností
zopakuje po učiteli
•
hlavový tón
využitím mimiky
obličeje vyjádří náladu •
písně
upevňuje správné a
přirozené držení těla
při zpěvu
dle svých možností
rozšiřuje svůj hlasový
rozsahu
zpívá zpaměti lidovou píseň
• zpívá zpaměti lidové •
Ovčáci čtveráci, Skákal pes, Já
písně Ovčáci čtveráci,
do lesa nepojedu
Skákal pes, Já do lesa
nepojedu od různých
tónů

sluchem kontroluje
správnost
nasazeného tónu
transponuje vysoké
a nízké tóny do své
hlasové polohy
dodržuje frázování
písně

zpívá zpaměti a
transponuje lidové
písně Ovčáci
čtveráci, Skákal pes,
Já do lesa nepojedu,
Holka modrooká

intonuje základní intervaly
intonuje lidové durové písně a melodie dle individuálních schopností
orientuje se v notopise na elementární úrovni
zpívá s doprovodem učitele dle • zpívá s doprovodem • na elementární
melodické linky
melodické linky nebo
úrovni kriticky
s doprovodem učitele
hodnotí svůj a
• si vytváří kladný vztah ke
společný výkon
zpěvu s učitelem
• si uvědomuje
nezbytnost domácí
• alespoň jednou
• vyjadřuje subjektivně názor na
přípravy
vystoupí na školní
zpívané písně
akci
• zpívá s učitelem
• má možnost vystoupit na
unisono
a
subjektivně
•
zpívá
s náročnějším
veřejnosti v rámci školních akcí
hodnotí společný
doprovodem
výsledek
s melodickou linkou
• alespoň jednou
• se podílí na výběru
vystoupí na školní akci repertoáru

Technická cvičení dle výběru učitele.
Lidové písně (Já písnička 1. díl)
Chládková-Snížková - Slabikář začínajícího zpěváčka
Další literaturu učitel volí dle potřeb žáka.

*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Zpěv 1 písně lidové (úprava Novák, Janáček aj.), 1 písně umělé (Martinů aj.), zpěv povinných písní
(Ovčáci, čtveráci, Skákal pes, Pec nám spadla, Já do lesa nepojedu, Holka modrooká) a jejich
transpozice do jiné tóniny, zpěv z listu, zkouška z teorie hudební nauky a dispozic
Ročník
Technika

4.

5.

Žák:
• transponuje dvojzvuky z vysoké a
nízké polohy do své hlasové polohy
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Žák:
• se připravuje na propojení hlavové a
hrudní resonance

Improvizace

Zpěv z listu

Příprava do
souboru

• zdokonaluje používání dechové opory
a hlavového tónu
• užívá dle individuelních schopností
hrudní resonanci
• aktivně zapojuje hlavový tón dle
individuelních schopností
• připravuje se na plynulé nasazení tónu
shora
• obohacuje hlasová cvičení v rozsahu
oktávy
• prozkoumává různé hudební styly
• porovná lidovou a umělou píseň
• rozumí textu písně a subjektivně jej
hodnotí
• vystihne náladu písně mimikou
obličeje
• vyrovnává vokály
• zpívá zpaměti a transponuje lidové
písně Ovčáci čtveráci, Skákal pes, Já
do lesa nepojedu, Holka modrooká,
Vyletěla holubička, Tancuj, tancuj,
vykrúcaj
• rozvíjí svou pohotovost improvizace
při výpadku textu nebo melodie písně

• samostatně využívá hlasových cvičení
k rozezpívání
• připravuje se na staccatovou techniku
• dodržuje dechové fráze
• dle svých schopností využívá celou
dynamickou škálu
• připravuje se na udržení melodické
linky ve vícehlasých skladbách
• vyjmenuje alespoň 3 zástupce
hudebních žánrů z pěvecké oblasti
• vžije se do jednotlivých postav
v
písních

• zpívá zpaměti a transponuje lidové
písně Ovčáci čtveráci, Skákal pes, Já
do lesa nepojedu, Holka modrooká,
Vyletěla holubička, Tancuj, tancuj,
vykrúcaj, Loučení, loučení, Za tú horú
• využívá technických dovedností při
improvizaci skladby/ písně

•
•
•
•
•
•

se orientuje v notovém zápisu dle individuálních schopností
zdokonalil intonaci základních intervalů
zpívá lidové písně z not dle výběru učitele
se připravuje na komorní zpěv
• rozvíjí svou pěveckou osobnost
se aktivně zapojuje do koncertů školy • při poslechu písní diskutuje
o
kvalitě interpretace
vyjadřuje názor na notový materiál a
spolupracuje při jeho výběru
• dle svých individuálních schopností se
účastní soutěží
• se připravuje na dvojhlasý zpěv
•
spolupracuje v komorním zpěvu a
• využívá samostatnosti při studiu písní
vyjadřuje subjektivní názory na průběh
• vyhledává pěvecké vzory a pod
• se aktivně podílí na výběru skladeb
vedením učitele se inspiruje
• zpívá s doprovodem bez melodické
linky

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník
Technika

6.

7.

Žák:
• propojuje hlavovou a hrudní resonanci
• charakterizuje jednotlivé hudební žánry
• definuje hudební žánry a vyjmenuje
jejich úspěšné interprety
• uvědoměle využívá dynamické
a výrazové prostředky
• aktivně a uvědoměle vyrovnává vokály
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Žák:
• uvědoměle využívá všech doposud
získaných znalostí a pěveckých
dovedností
• uplatňuje výrazové prvky při zpěvu
• dle svých možností vystoupí na
absolventském koncertu, popřípadě
se aktivně podílí na jeho organizaci

Improvizace

Zpěv z listu

Příprava do
souboru

• dále aktivně pracuje na představě tónu • charakterizuje základní díla lidové
a umělé písňové tvorby
• slyší své intonační odchylky
při vícehlasém zpěvu
• ovládá kultivovaný pěvecký projev
• v období mutace aktivně využívá zásad • výrazovými prvky obohacuje zpěv
hlasové hygieny či spolupráci
o širokou škálu emocí v charakteru
s hlasovým odborníkem
písně
• po učiteli zopakuje text písní v cizím
• definuje obsah textu písně
jazyce
• používá rozšířený hlasový rozsah
a dle svých možností i vyrovnané
• obohacuje a zdokonaluje škálu
výrazových prvků
hlasové rejstříky
• zpívá zpaměti a transponuje další lidové • zpívá zpaměti a transponuje písně dle
a zlidovělé písně
svého výběru po konzultaci s učitelem
• experimentuje ve dvojhlase
• obohacuje improvizaci o dvojhlas
• zdokonalil svou pohotovost ve čtení notového materiálu s využitím získaných
výrazových a technických dovedností
• se orientuje ve složitějším notovém partu
• dále aktivně rozvíjí svou pěveckou
• zpívá s doprovodem i bez melodické
osobnost
linky
• účastní se školních akcí jako účinkující • se aktivně zapojuje do komorního
nebo alespoň jako posluchač
zpěvu a uvědomuje si svou
zodpovědnost za společné dílo
• se dle svých individuálních schopností
účastní soutěží
• zdokonaluje svou pěveckou osobnost
• aktivně spolupracuje v komorním zpěvu • sebekriticky hodnotí svůj pěvecký
výkon s využitím základní
• obhájí svůj názor na hudební dílo
terminologie
• dle svých zájmů samostatně vyhledává
oblíbený repertoár

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a zpěvu povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• zpěv na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí – 1 píseň
lidová v težší úpravě (Janáček, Dvořák), 1 píseň z klasicismu nebo romantismu, 1 píseň
z 20. století (Eben aj.)
Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Klasický zpěv**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

***

1.
0,5-1
1-1,5

0-1
2

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1
2

2

2

*od 14 let
**1-2 žáci na hodině, určuje vyučující nebo ředitel školy
***zařazení doporučuje učitel klasického zpěvu
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník
Technika

1.
2.
3.
Žák:
• vhodně interpretuje skladby různých období
a podle vyspělosti je uplatňuje ve svém
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4.
Žák:
• uvědoměle využívá
jednotlivé prvky pěvecké

•
•
•
•

•

•

Improvizace
Zpěv z listu

Příprava do
souboru

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hudebním projevu
techniky (dechová technika,
kantiléna, výrazové prvky)
samostatně pracuje při korepetici
a záměrně s nimi pracuje
zpívá skladby zpaměti a vytváří si pamětní
• plně využívá svého
repertoár
hlasového rozsahu
se zajímá o pěveckou literaturu
s uvědoměním ekonomiky
uvědoměle prohloubil jednotlivé prvky pěvecké
dechu
techniky (dechová technika, kantiléna, rozšíření
hlasového rozsahu, výrazové prvky) a záměrně • má vytvořený pamětní
repertoár
s nimi pracuje
• využívá znalosti z historie
využívá různé metody nácviku skladby
operní tvorby, hlavních
pokud nastoupí do II. stupně bez absolvování I.
stupně základního studia, učitel organizuje výuku operních skladatelů,
operních děl a nejznámějších
a výstupy dle odpovídajících materiálů z I.
operních zpěváků
stupně základního studia s přihlédnutím
•
uvědoměle uplatňuje návyky
k reálným možnostem žáka včetně zpěvu a
hlasové hygieny
transpozice povinných písní
zpívá zpaměti a transponuje další lidové, zlidovělé a klasické písně
využívá všech získaných dovedností k improvizaci
čte plynule notový zápis a orientuje se v textu
dbá o čistotu tónu při zpěvu z listu
zpívá z listu jednodušší melodii bez tonálních vybočení
udrží svůj part ve vícehlasých skladbách
• si vytvořil svůj pěvecký
profil
se aktivně zapojuje do komorního zpěvu
a uvědomuje si svou zodpovědnost za společné • zazpívá vícehlasé skladby
dílo
a capella i s doprovodem
v náročnějším notovém
zazpívá vícehlasé skladby a capella
partu
v jednoduchém notovém partu
•
aktivně spolupracuje
samostatně pracuje na vytvoření svého
v komorním zpěvu
pěveckého profilu
a uvědomuje si svou roli
aktivně vystupuje na školních vystoupeních
v celku
a vyhledává možnosti využití zpěvu
•
se podílí na výběru
kriticky hodnotí svůj výkon i slyšený výkon,
společného repertoáru, při
definuje klady a nedostatky, navrhne možnosti
diskusi využívá názvosloví
zlepšení

Závěrečná zkouška
• zpěv na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí – znalost
fyziologie a hygieny hlasu, 1 píseň lidová/ zlidovělá, 1 píseň z 20. století v úpravě, 1 píseň
barokní nebo renesanční, 1 píseň z romantismu nebo klasicismu
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě
zpěv a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Studijní zaměření: Populární zpěv
Cílem studia je kromě ovládání pěvecké techniky, základních
pěveckých znalostí i zvládnutí obecných hudebních dovedností
(intonace, analýza, rozvoj hudební paměti a představivosti, rozvoj
rytmického cítění). Dalším cílem je vychovat nejen amatérské, ale
i profesionální zpěváky, kteří najdou své uplatnění v sólové dráze
nebo v hudební skupině. Mezi další pedagogické výstupy, jejichž
dosažení je žádoucí, je zpěv vícehlasu a spolupráce s dalšími
předměty hudebního oboru. Učitel respektuje individuální potřeby
a zájmy žáka a přizpůsobuje tomu výuku.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Populární zpěv**
Kolektivní výuka
Hudební nauka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Celkem

***

1.*
1
1
1

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

3

7.
1
2

3

*od 7 let
** 1-2 žáci na hodině výuky, určuje vyučující nebo ředitel školy
***zařazení doporučuje učitel zpěvu, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny

Ročník/
Obsah
Technika

1.

2.

3.

Žák:
Žák:
Žák:
• při zpěvu vychází
• dle svých schopností • využívá základních
z mluveného slova
využívá základní
pěveckých návyků a
dovedností (správné
• si vytváří návyky chování na sluchové sebekontroly
držení těla, uvolněný krk
jevišti i v hledišti
• ovládá chování na
při zpěvu, klidné
jevišti
i
v
hledišti
• má vytvořeny základní
pěvecké návyky (přirozené • se učí dbát na žeberně- dýchání, správná
artikulace), zachovává
držení těla, uvolněná
brániční (hluboké)
přirozenou barvu hlasu
ramena, volná spodní čelist,
dýchání
uvolněné krční svalstvo,
• rozvíjí čistou intonaci • aktivně uplatňuje střední
hlasovou polohu
klidné dýchání)
a sluchovou
• vlastními slovy vyjádří
sebekontrolu
• aktivně pracuje s mluvidly
obsah zpívaného textu
• si uvědomuje rozdíl mezi
• respektuje nutnost
•
rozezná základní
zpěvem a recitací
rozezpívání se na
hudební žánry (lidová
začátku každé hodiny
• v rámci svých možností
píseň, pop, rock, folk)
zřetelně artikuluje
• buduje počátky
• dle učitele napodobí
dechové opory
• zpívá ve střední hlasové
využití jevištního
poloze dle svých možností • připravuje se na
prostoru
otevřené samohlásky
• používá technická cvičení
•
pracuje s mikrofonem
v rozsahu tercie až kvinty
• lehce nasazuje tón
dle svých individuálních
shora
• využívá dynamické škály p,
dovedností, sebekontrola
f dle svých hlasových
• využívá legato ke
v zrcadle
možností (nepřepíná
spojení vokálů
•
vystihne výrazovými
hlasivky)
• dle svých fyzických
prvky náladu písně
• dle svých možností zopakuje možností využívá
(mimika obličeje)
po učiteli měkké nasazení
dynamické škály p,
116

•
•
•
•
•
•

tónu
dokáže rozlišit základní
výrazové prvky (veselá či
smutná píseň)
dodržuje jednoduché
melodické frázování (práce
s dechem)
zná pojmy lidová a umělá
píseň
nastuduje alespoň jednu
píseň zpaměti
se orientuje ve dvou a
třídobém metru
se seznamuje s žeberněbráničním dýcháním

•
•
•
•

mf, f, nepřepíná
•
hlasivky
•
dle svých možností
zopakuje po učiteli
•
hlavový tón
využitím mimiky
obličeje vyjádří náladu
písně
•
upevňuje správné a
přirozené držení těla
při zpěvu
dle svých možností
•
rozšiřuje svůj hlasový
rozsahu
•

uvolňuje spodní čelist
připravuje se na hlasová
cvičení v rozsahu oktávy
při zpěvu dle
individuálních
schopností využívá
hlavového tónu
za přispění učitele
sluchem kontroluje
správnost nasazeného
tónu
transponuje vysoké a
nízké tóny do své
hlasové polohy
dodržuje frázování písně

Improvizace • zpívá zpaměti lidovou píseň • zpívá zpaměti lidové • zpívá zpaměti a
Ovčáci čtveráci, Skákal pes
písně Ovčáci čtveráci,
transponuje lidové písně
Skákal pes od různých
Ovčáci čtveráci, Skákal
tónů
pes, Já do lesa nepojedu,
Holka modrooká
Zpěv z listu • dle not intonuje říkadla
• dle not intonuje jednoduché lidové písně a melodie
• intonuje základní intervaly
Příprava do • zpívá s učitelem unisono
• zpívá s libovolným
• na elementární úrovni
souboru
nebo s doprovodem a
doprovodem (klavír,
kriticky hodnotí svůj a
subjektivně hodnotí
CD, web) podle
společný výkon
společný výsledek
melodické linky
• alespoň jednou vystoupí
na školní akci
• si vytváří kladný vztah ke • si uvědomuje
zpěvu s učitelem
nezbytnost domácí
• zpívá s doprovodem
přípravy
nebo složitější
• má možnost vystoupit na
veřejnosti v rámci školních • alespoň jednou
rytmickou podehrávkou,
akcí
vystoupí na školní akci v níž je zřetelná melodie
Doporučená Technická cvičení dle výběru učitele
literatura* Lidové písně (Já písnička 1. díl)
Další literaturu učitel volí dle potřeb žáka.
*uvedená literatura je orientační, výběr záleží na učiteli předmětu

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Zpěv 2 písní lidových/ zlidovělých, 1 písně umělé, zpěv povinných písní (Ovčáci, čtveráci, Skákal pes,
Pec nám spadla, Já do lesa nepojedu, Holka modrooká) a jejich transpozice do jiné tóniny, zpěv z listu,
zkouška z teorie hudební nauky a dispozic
Ročník
Technika

4.

5.

Žák:
• využívá melodickou a rytmickou
představivost
• využívá a pracuje s mikrofony (dle
vybavení školy) a orientuje se v jejich
základních funkcích
• sluchem rozliší přechody poloh
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Žák:
• využívá zpěv v hrudním rejstříku
a lehce přechází mezi polohami tak,
aby hlas a jeho barva byly zachovány
(nepřepíná hlas)
• charakterizuje běžné hudební žánry,
prohloubil své doposud získané
znalosti a dovednosti a následně je

aplikuje do praxe (lidová píseň, pop,
• vystihne výrazovými (mimika obličeje) a
rock, folk)
pohybovými prvky náladu písně
•
prohloubil výrazové a pohybové
• po konzultaci s pedagogem využívá
prvky, které aktivně využívá při práci
jevištního prostoru dle individuálních
na jevišti
schopností a dovedností
• si uvědomuje nezbytnost domácí přípravy • je schopen si při interpretaci písní
zachovat svůj vlastní projev,
• obohacuje hlasová cvičení v rozsahu
nenapodobuje bezmyšlenkovitě
oktávy
poslouchanou nahrávku
• si uvědomuje nutnost využití bráničního
• aktivně využívá pěveckých cvičení
dýchání
v rozsahu oktávy
• začíná aplikovat v praxi doposud získané
teoretické znalosti v rozlišení základních • nadále prohloubil práci s mikrofony
(dle vybavení školy) a teoreticky se
hudebních žánrů (lidová píseň, pop, rock,
seznamuje s dalšími typy mikrofonů
folk)
Improvizace • rozvíjí svou pohotovost improvizace při zpívá zpaměti a transponuje lidové písně
Ovčáci čtveráci, Skákal pes, Já do lesa
výpadku textu nebo melodie písně
• zpívá zpaměti a transponuje lidové písně nepojedu, Holka modrooká, Vyletěla
holubička, Tancuj, tancuj, vykrúcaj,
Ovčáci čtveráci, Skákal pes, Já do lesa
Loučení, loučení, Za tú horú
nepojedu, Holka modrooká, Vyletěla
holubička, Tancuj, tancuj, vykrúcaj
Zpěv z listu • se orientuje v notovém zápisu dle individuálních schopností
• zdokonalil intonaci základních intervalů
• zpívá lidové a umělé písně z not dle výběru učitele
Příprava do • si nalezl své pěvecké vzory přesto
• zazpívá jednoduchou melodii
souboru
zachovává vlastní barvu hlasu
ve dvojhlase s učitelem popř. dalším
nenapodobuje
žákem
• aktivně se podílí na školních
• si při interpretaci písní zachovává
vystoupeních
svůj pěvecký projev, pracuje na
vytvoření pěvecké osobnosti
• připravuje se na zpěv dvojhlasých písní
• pod vedením učitele hodnotí svůj
• vyjadřuje názor na notový materiál a
výkon i výkony ostatních
provedení písní

Postupová zkouška (zkouška před komisí):
Hra a transpozice předepsaných písní.
Ročník
Technika

6.

7.

Žák:
Žák:
• propojuje hlavovou a hrudní resonanci
• aktivně pracuje na kultivaci
• charakterizuje jednotlivé hudební žánry
mluveného projevu
• definuje hudební žánry a vyjmenuje jejich • plně využívá jevištního prostoru,
úspěšné interprety
na kterém uplatňuje všechny
• uvědoměle využívá dynamické
doposud získané hudební, herecké
a výrazové prostředky
a pohybové dovednosti
• aktivně a uvědoměle vyrovnává vokály
• při interpretaci hudebních žánrů
• dále aktivně pracuje na představě tónu
správně volí jednotlivé stylové
• slyší své intonační odchylky při
prvky
vícehlasém zpěvu
• v období mutace aktivně využívá zásad • rozšiřuje hlasový rejstřík
a vyrovnává vokály ve všech
hlasové hygieny či spolupráci s hlasovým
dynamických škálách
odborníkem
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• po učiteli zopakuje text písní v cizím
jazyce
Improvizace

•
•

Zpěv z listu

•
•

Příprava do
souboru

•
•
•
•
•
•

• ovládá práci s aparaturou
využívanou ve výuce za pomoci
učitele
zpívá zpaměti a transponuje další lidové, • aktivně pracuje s podehrávkou,
zlidovělé a populární písně
živým doprovode
improvizuje s živým doprovodem popř. s • zpívá zpaměti a transponuje písně
podehrávkou
dle svého výběru po konzultaci
s učitelem
zdokonalil svou pohotovost ve čtení notového materiálu s využitím získaných
výrazových a technických dovedností
se orientuje ve složitějším notovém partu
dle svých zájmů samostatně vyhledává
• aktivně se podílí na koncertech
oblíbený repertoár
školy
obhájí svůj názor na hudební dílo
• po konzultaci s učitelem si sám volí
pěvecký repertoár
dle svých individuálních schopností se
účastní soutěží
• se hodnotí sebekriticky a v diskusi
aktivně spolupracuje v komorním zpěvu
využívá hudební terminologie
účastní se školních akcí jako účinkující • si určí žánrovou oblast sobě vlastní,
nebo alespoň jako posluchač
dle které formuluje svou hudební
dále aktivně rozvíjí svou pěveckou
osobnost
osobnost
• dle možností spolupracuje se
soubory a orchestry, kde se podílí na
výběru repertoáru

Závěrečná zkouška: (zkoušku z hudební nauky a zpěvu povinných lidových písní vykonal žák v 5. r. hudební nauky)
• zpěv na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí – zpěv 4 písní
různých žánrů (lidová, popová, rocková, folková, muzikálová) z toho 1 s podehrávkou
Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Individuální výuka
Populární zpěv**
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka****
Celkem

***

1.
0,5-1
1-1,5

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1
2

0-1
2

2

2

*od 14 let
**1-2 žáci na hodině, určuje vyučující nebo ředitel školy
***zařazení doporučuje učitel zpvěvu
**** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Ročník
Technika

1.

2.

3.

Žák:
• využívá získané dovednosti a zkušenosti ze studia
I. stupně a nadále je prohlubuje dle individuálních
schopností
• samostatně využívá jevištního prostoru, na kterém
uplatňuje všechny doposud získané hudební, herecké
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4.
Žák:
• uvědoměle využívá
jednotlivé prvky
pěvecké techniky
(dechová technika,
kantiléna, výrazové

•
•
•
•
•
•
•

Improvizace •
•
Zpěv z listu •
•
Příprava do •
souboru
•
•
•

prvky) a záměrně s nimi
a pohybové dovednosti, a vytvoří konečnou podobu
pracuje
repertoáru a aranžmá scény
•
plně využívá svého
zapojuje do aranžmá scény rekvizity a aktivně s nimi
hlasového rozsahu
pracuje
s uvědoměním
definuje jednotlivé žánry pop music a vyjmenuje jejich
ekonomiky dechu
charakteristické znaky, skladatele a interprety (české • využívá znalosti
i světové) 20. a 21. století
z historie pop music,
ovládá komplexní práci s aparaturou, kterou běžně
jeho hlavních
používá a má všeobecný přehled o dalších typech
představitelů a
aparatury
skladatelů
popíše na elementární úrovni fyziologii hlasového
• uvědoměle uplatňuje
ústrojí a uvědomuje si důležitost hlasové hygieny
návyky hlasové hygieny
si aktivně vyhledává repertoár dle svého zaměření,
• zautomatizoval práci
základy písní nastuduje samostatně a samostatně
s aparaturou pod
si vyhledává podehrávky
dohledem učitele
má ustálený pěvecký rejstřík a vyrovnané vokály
ve všech dynamických škálách
pokud nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně
základního studia, učitel organizuje výuku a výstupy
dle odpovídajících materiálů z I. stupně základního
studia s přihlédnutím k reálným možnostem žáka
včetně zpěvu a transpozice povinných písní
zpívá zpaměti a transponuje další lidové, zlidovělé a populární písně
využívá všech získaných dovedností k improvizaci
dobře se orientuje v hudebním zápisu i textu, správně frázuje a vyjádří náladu písně
zpívá z listu dle individuálních schopností melodie a písně bez tonálního vybočení
využívá dostupné informační kanály (web, knihovna, • zazpívá vícehlasé
CD, DVD, koncerty, média)
skladby a capella i
upevní pěveckou osobnost s uvědoměním individuality s doprovodem nebo
podehrávkou
svého hlasu a rozvíjí žánrové prvky svého stanoveného
v náročnějším notovém
stylu
partu
dle svých možností spolupracuje se skupinami,
• aktivně spolupracuje
kapelami a samostatně se uplatňuje na veřejných
v komorním zpěvu a
akcích
uvědomuje si svou roli
přijímá zodpovědnost za společné dílo
v celku
• má vytvořený pamětní
repertoár
• vytvořil si svůj pěvecký
profil s užitím kostýmu i
rekvizit

Závěrečná zkouška:
• zpěv na absolventském koncertu
• v případě neúčasti na absolventském koncertu vykoná žák zkoušku před komisí – zpěv 4 písní
různých žánrů (popová, rocková, folková, muzikálová), z toho 2 v češtině a 2 s podehrávkou
nebo s doprovodem hudebního tělesa
• pokud žák nastoupí do II. stupně bez absolvování I. stupně základního studia, prokáže ještě
zpěv a transpozici povinných písní z I. stupně základního studia před komisí
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Předměty kolektivní hry
Žák navštěvuje minimálně 1 hodinu kolektivního předmětu týdně.
Žákovi, který byl přijat přímo do II. stupně základníhostudia může být hodina kolektivní hry nahrazena
předmětem hudební nauka, aby bylo studium přínosem pro rozvoj všech jeho znalostí a dovedností a
naplněny oblasti hudební interpretace a tvorby a recepce a reflexe hudby.
Pakliže žák navštěvuje několik studijních zaměření, je volen buď jeden předmět kolektivní hry, který
by byl žákovi maximálním přínosem pro rozvoj všech jeho dovedností nebo žák navštěvuje další
předměty kolektivní hry.

Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry

**

1.*
1

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
1
1
1
1
1-2

7.
1-2

*od 7 let
** zařazení doporučuje učitel indiviuální výuky, žák musí absolvovat alespoň 4 hodiny kolektivní výuky

Základní studium II. stupně*
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Kolektivní výuka
Souborová hra
Komorní hra
Orchestrální hra
Základy souhry
Hudební nauka***

**

Týdenní hodinová dotace
1.
2.
3.
4.
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5

0-1

0-1

*od 14 let
**zařazení doporučuje učitel individuální výuky
*** pro žáky, kteří byli přijati přímo do II. stupně základního studia na doporučení učitele individuální výuky

Předmět: Komorní hra/ zpěv (duo, trio aj.)
Určeno všem žákům hudebního oboru.
Zařazení žáka do předmětu Komorní hra záleží na učiteli individuální výuky a na řediteli školy.
Základní studium I. stupně
Ročník
Komorní
hra/ zpěv

1.- 4.

5. - 7.

Žáci:
• využívají svých interpretačních
znalostí
a dovedností, posluchačských
zkušeností a hudebních vědomostí
z individuálního studia
• hrají/ zpívají s melodickým nebo
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Žáci:
• využívají svých interpretačních znalostí
a dovedností, posluchačských zkušeností a
hudebních vědomostí z individuálního
studia
• hrají/ zpívají náročnější skladby
s melodickým nebo rytmickým nástrojem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rytmickým nástrojem
se učí poslouchat a intonovat
dodržují správné frázování
uvědomují si odpovědnost za
společnou práci
naslouchají a sledují společné hudební
dílo a hodnotí svůj prožitek
uplatňují při komunikaci pravidla
slušného jednání
vyjadřují názory na vybraný repertoár
hodnotí subjektivně souhru
získávají vhled do historie hudby při
rozboru společného díla
zažijí pocit sounáležitosti
spolupracují se staršími spolužáky

Základní studium II. stupně
Ročník
1.

2.

• rozvinuli své posluchačské a intonační
schopnosti dle indiv. schopností
• dbají na správné frázování
• uplatňují dynamické prostředky ke společné
hře/ zpěvu
• pociťují odpovědnost za společnou práci
• prohlubují své zkušenosti s prací
v kolektivu
• podílí se na výběru repertoáru
• při diskusi využívají hudebního názvosloví
a pravidel slušného chování
• se inspirují staršími spolužáky a uznávají
kreativní kritiku od učitele
• vyhledávají informace, noty aj.
• se orientují v komorních uskupeních

3.

4.

Žáci:
Komorní hra/ Žáci:
zpěv
• využívají svých interpretačních znalostí • využívají svých interpretačních znalostí
a dovedností, posluchačských
a dovedností, posluchačských zkušeností
zkušeností a hudebních vědomostí
a hudebních vědomostí z individuálního
z individuálního studia
studia
• hrají/ zpívají skladby dle společného
• si uvědomí svůj záměr studia a další
výběru
možnosti k jeho dosažení
• pod vedením i samostatně rozšiřují své • hrají/ zpívají skladby dle svého výběru
posluchačské a intonační dovednosti
po konzultaci s učitelem a spolužáky
• konzultují frázování skladby
• navrhují konečnou podobu skladby dle
stylu a nálady skladby
• uplatňují technické i výrazové prvky k
souhře/ zpěvu
• si uvědomují své přednosti i nedostatky,
• uvědomují si odpovědnost za společnou na kterých pracují pro úspěch
společného díla
práci
• nalezli své uplatnění i místo v kolektivu • přijímají a vynáší pochvalu, ale i
• se ve skupině prosadí, ale i podřídí, při
kreativní kritiku při společné práci
společných činnostech se domlouvají a • jsou tolerantní k názorům druhých
spolupracují
• vyhledávají informace dle hudebního
• pomáhají mladším a přijímají kreativní
zájmu
kritiku od starších žáků a učitele
• zažijí pocit jedinečnosti i nahraditelnosti
• přijímají rady učitele a snaží se o co
nejlepší společný výsledek

Předmět: Souborová hra (do 10 žáků)
Určeno všem žákům hudebního oboru.
Zařazení žáka do předmětu Souborová hra záleží na učiteli individuální výuky a na řediteli školy.
Základní studium I. stupně
Ročník

1. - 4.

5. - 7.
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Souborová Žáci:
hra
• uplatňují a dále rozvíjejí dovednosti
získané v individuálním studiu
• získávají základní návyky při hře/
zpěvu v souboru
• se učí vnímat zvuk celého souboru
• poznávají základní dirigentská gesta
• získávají rychlost ve čtení notového
zápisu
• se přizpůsobují svým spoluhráčům
v intonaci, rytmu a dynamice
• uvědomují si odpovědnost za společné
dílo
• prohlubují své zkušenosti s prací
v kolektivu
• se seznamují s koncertní praxí
• nacházejí svoji pozici v souboru
• prohoubí kooperační dovednosti
• vyjadřují svůj názor na vybraný
repertoár
• formulují vlastní názory na reprodukci
skladeb a výsledek společné práce
souboru
• uplatňují své přednosti, zkušenosti a
vědomosti získané v průběhu studia
• spolupracují se strašími spolužáky
• hrají/ zpívají dle technických a
výrazových prvků hraného repertoáru
• získávají přehled v hudebních
souborech

Základní studium II. stupně
Ročník
1.

2.

Žáci:
• uplatňují a dále rozvíjejí dovednosti
získané v individuálním studiu
• prohloubí základní návyky při hře/ zpěvu
v souboru
• se učí vnímat zvuk celého souboru a svůj
vlastní hudební projev
• hrají/zpívají dle dirigentských gest
• získávají rychlost a přesnost ve čtení
notového zápisu
• se přizpůsobují svým spoluhráčům
v intonaci, rytmu, dynamice a celkovém
přednesu
• pociťují zodpovědnost za společné dílo
• využívají své zkušenosti s prací v kolektivu
• se učí a zdokonalují v souhře a intonaci
s ostatními nástroji
• spolupracují při přípravě na vystoupení
• upevní svoji pozici v souboru a uvědomují
si nezbytnost ostatních členů
• prohoubí kooperační dovednosti
• se podílí na výběru repertoáru
• formulují vlastní názory na reprodukci
skladeb a výsledek společné práce souboru
• uplatňují své přednosti, zkušenosti a
vědomosti získané v průběhu studia
• se inspirují staršími spolužáky a uznávají
kreativní kritiku od učitele
• uplatňují technické i výrazové prvky
repertoáru
• definují rozdíly mezi hudebními soubory

3.

Souborová Žáci:
hra
• uplatňují a dále rozvíjejí dovednosti
získané v individuálním studiu
• hrají/zpívají se spolužáky repertoár dle
společného výběru
• vyjadřují názory na společné dílo dle
svých posluchačských dovedností
• hrají dle dirigenta i dle spolužáků
• obohacují a upravují notový zápis
• si uvědomují své přednosti i nedostatky
v souhře
• formulují vlastní názory na reprodukci
skladeb a výsledek společné práce
souboru
• zdokonalili technické i výrazové prvky
repertoáru
• se ve skupině prosadí, ale i podřídí, při
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4.

Žáci:
• uplatňují a dále rozvíjejí dovednosti
získané v individuálním studiu
• hrají/ zpívají skladby dle svého výběru po
konzultaci s učitelem a spolužáky
• využívají odborných termínů při diskusi
nad společným dílem
• mají vytvořený repertoár dle svého
hudebního zaměření
• formulují vlastní názory na reprodukci
skladeb a výsledek společné práce
souboru
• se ve skupině prosadí, ale i podřídí, při
společných činnostech se domlouvají a
spolupracují
• navrhují konečnou podobu skladby dle
stylu a nálady skladby

společných činnostech se domlouvají a • si uvědomují své přednosti i nedostatky,
spolupracují
na kterých pracují pro úspěch společného
díla
• pomáhají mladším a přijímají kreativní
kritiku od starších žáků a učitele
• přijímají a vynáší pochvalu, ale i
• vyhledávají informace z oblasti hudby
kreativní kritiku při společné práci
• definují rozdíly mezi hudebními soubory • vyhledávají informace dle hudebního
a hlavní znaky žánrů
zájmu

Předmět: Orchestrální hra (10 a více žáků)
Určeno všem žákům hudebního oboru.
Zařazení žáka do předmětu Orchestrální hra záleží na učiteli individuální výuky a na řediteli školy.
Základní studium I. stupně
Ročník

1. – 4.

5. - 7.

Orchestrální Žáci:
hra
• uplatňují a dále rozvíjejí dovednosti
získané v individuálním studiu
• získávají základní návyky při hře/
zpěvu v orchestru
• se učí vnímat zvuk celého orchestru
• poznávají základní dirigentská gesta
• uvědomují nutnost domácí přípravy
• se přizpůsobují svým spoluhráčům
v intonaci, rytmu a dynamice
• uvědomují si odpovědnost za společné
dílo
• prohlubují své zkušenosti s prací
v kolektivu
• se seznamují s koncertní praxí
• nacházejí svoji pozici v orchestru
• vyjadřují svůj názor na vybraný
repertoár
• formulují vlastní názory na reprodukci
skladeb a výsledek společné práce
orchestru
• uplatňují své přednosti, zkušenosti a
vědomosti získané v průběhu studia
• spolupracují se strašími spolužáky
• hrají/ zpívají dle technických a
výrazových prvků hraného repertoáru
• vyjmenují a zařadí nástroje dalších
spoluhráčů v orchestru
• získávají přehled v různých uskupení
orchestru
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Žáci:
• uplatňují a dále rozvíjejí dovednosti
získané v individuálním studiu
• prohloubí základní návyky při hře/
zpěvu v orchestru
• se učí vnímat zvuk celého orchestru a
svůj vlastní hudební projev
• hrají/zpívají dle dirigentských gest
• získávají rychlost a přesnost ve čtení
notového zápisu
• se přizpůsobují svým spoluhráčům
v intonaci, rytmu, dynamice a celkovém
přednesu
• pociťují zodpovědnost za společné dílo
• využívají své zkušenosti s prací
v kolektivu
• se učí a zdokonalují v souhře a intonaci
s ostatními nástroji
• spolupracují při přípravě na vystoupení
• upevní svoji pozici v souboru a
uvědomují si nezbytnost ostatních členů
• prohoubí kooperační dovednosti
• se podílí na výběru repertoáru
• formulují vlastní názory na reprodukci
skladeb a výsledek společné práce
souboru
• uplatňují své přednosti, zkušenosti a
vědomosti získané v průběhu studia
• se inspirují staršími spolužáky a uznávají
kreativní kritiku od učitele
• uplatňují technické i výrazové prvky
repertoáru
• orientují se v uskupení filharmonického
orchestru

Základní studium II. stupně
Ročník
1.

2.

3.

Orchestrální Žáci:
hra
• uplatňují a dále rozvíjejí dovednosti
získané v individuálním studiu
• hrají/zpívají se spolužáky repertoár dle
společného výběru
• vyjadřují názory na společné dílo dle
svých posluchačských dovedností
• napodobí dirigentská gesta
• obohacují a upravují notový zápis
• si uvědomují své přednosti i nedostatky
v souhře
• formulují vlastní názory na reprodukci
skladeb a výsledek společné práce
souboru
• zdokonalili technické i výrazové prvky
repertoáru
• se ve skupině prosadí, ale i podřídí, při
společných činnostech se domlouvají a
spolupracují
• pomáhají mladším a přijímají kreativní
kritiku od starších žáků a učitele
• vyhledávají informace z oblasti hudby
• samostatně navštěvují koncerty

4.

Žáci:
• uplatňují a dále rozvíjejí dovednosti
získané v individuálním studiu
• hrají/ zpívají skladby dle svého výběru
po konzultaci s učitelem a spolužáky
• využívají odborných termínů při diskusi
nad společným dílem
• mají vytvořený repertoár dle svého
hudebního zaměření
• formulují vlastní názory na reprodukci
skladeb a výsledek společné práce
souboru
• se ve skupině prosadí, ale i podřídí, při
společných činnostech se domlouvají a
spolupracují
• navrhují konečnou podobu skladby dle
stylu a nálady skladby
• si uvědomují své přednosti i nedostatky,
na kterých pracují pro úspěch
společného díla
• přijímají a vynáší pochvalu, ale i
kreativní kritiku při společné práci
• vyhledávají informace dle hudebního
zájmu

Předmět: Základy souhry (1 - 20 žáků)
Určeno všem žákům hudebního oboru.
Zařazení žáka do předmětu Základy souhry záleží na učiteli individuální výuky a na řediteli školy.
Nemůže-li žák ze závažných důvodů docházet do základů souhry, podá písemnou žádost
o komisionální přezkoušení. Je-li této žádosti ředitelem školy vyhověno, je zákonným zástupcům žáka
sdělen termín a obsah zkoušky (minimálně 1 měsíc před zkouškou).
Základní studium I. stupně
Ročník
Základy
souhry

1. – 4.

5. – 7.

Žáci:
• využívají svých interpretačních znalostí
a dovedností, posluchačských zkušeností
a hudebních vědomostí z individuálního
studia
• hrají/ zpívají s melodickým nebo
rytmickým nástrojem
• se učí poslouchat a intonovat
• dodržují správné frázování
• uvědomují si odpovědnost za společnou
práci
• se seznámí s hudebními nástroji
spolužáků
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Žáci:
• využívají svých interpretačních znalostí
a dovedností, posluchačských zkušeností
a hudebních vědomostí z individuálního
studia
• hrají/ zpívají náročnější skladby
s melodickým nebo rytmickým nástrojem
• rozvinuli své posluchačské a intonační
schopnosti dle indiv. schopností
• dbají na správné frázování
• uplatňují dynamické prostředky ke
společné hře/ zpěvu
• pociťují odpovědnost za společné dílo

• naslouchají a sledují společné hudební
dílo a hodnotí svůj prožitek
• uplatňují při komunikaci pravidla
slušného jednání
• vyjadřují názory na vybraný repertoár
• hodnotí subjektivně souhru
• získávají vhled do historie hudby při
rozboru společného díla
• zažijí pocit sounáležitosti
• spolupracují se staršími spolužáky
• další body viz studijní zaměření dle
obsahu improvizace a příprava k souhře
Základní studium II. stupně
Ročník
1.
Základy
souhry

2.

Žáci:
• využívají svých interpretačních znalostí
a dovedností, posluchačských zkušeností
a hudebních vědomostí z individuálního
studia
• hrají/ zpívají skladby dle společného
výběru
• pod vedením i samostatně rozšiřují své
posluchačské a intonační dovednosti
• konzultují frázování skladby
• uplatňují technické i výrazové prvky k
souhře/ zpěvu
• uvědomují si odpovědnost za společné
dílo
• nalezli své uplatnění i místo v kolektivu
• se ve skupině prosadí, ale i podřídí, při
společných činnostech se domlouvají a
spolupracují
• vyhledávají vzory
• pomáhají mladším a přijímají kreativní
kritiku od starších žáků a učitele
• využívají souhru k profilování své
hudební osobnosti
• další body viz studijní zaměření dle
obsahu improvizace a příprava k souhře
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• prohlubují své zkušenosti s prací
v kolektivu
• podílí se na výběru repertoáru
• při diskusi využívají hudebního
názvosloví a pravidel slušného chování
• se inspirují staršími spolužáky a uznávají
kreativní kritiku od učitele
• vyhledávají informace, noty aj.
• uvědomují si využití svého nástroje i
nástrojů spolužáků
• další body viz studijní zaměření dle
obsahu improvizace a příprava k souhře

3.

4.

Žáci:
• využívají svých interpretačních znalostí
a dovedností, posluchačských zkušeností
a hudebních vědomostí z individuálního
studia
• si uvědomí svůj záměr studia a další
možnosti k jeho dosažení
• hrají/ zpívají skladby dle svého výběru
po konzultaci s učitelem a spolužáky
• navrhují konečnou podobu skladby dle
stylu a nálady skladby
• si uvědomují své přednosti i nedostatky,
na kterých pracují pro úspěch
společného díla
• přijímají a vynáší pochvalu, ale i
kreativní kritiku při společné práci
• jsou tolerantní k názorům druhých
• vyhledávají informace dle hudebního
zájmu
• zažijí pocit jedinečnosti i nahraditelnosti
• profilují svou hudební osobnost
• kooperací se spolužáky dosahují
hudebního výsledku dle vlastního
zaměření
• další body viz studijní zaměření dle
obsahu improvizace a příprava k souhře

5.2. Výtvarný obor

Výtvarný obor je otevřen všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání.
Vychází ze současného pojetí výtvarné výchovy, která působí na utváření osobnosti mladého člověka.
Otevírá mu oblast, která umožňuje seberealizaci, poznávání světa, kulturní souvislosti a historii.
Rozvíjí estetické cítění, smyslové vnímání, rozumové i citové hodnocení okolního světa. Učí žáky
hledat, co říci o světě a nabízí jim možnosti vyjádření. Vede k pochopení názorů druhých a ke
komunikaci a toleranci. Výtvarná vychova představuje dva různé procesy, které probíhají souběžně
a jsou vzájemně neoddělitelné – výtvarné vzdělávání a výchovné působení. Výtvarné vzdělávání
rozvíjí výtvarné zkušenosti, znalosti a dovednosti, učí žáky zacházet s výtvarnými prostředky, vede
k řešení výtvarných otázek a kultivuje jejich způsob výtvarného podání. Výchovná složka staví na
reflektování výtvarných postřehů a zážitků, vcítění se, uvědomování si vlastních reakcí a sebe sama.
Z vnímání a prožívání podnětů, z přemýšlení o světě, o vztazích mezi lidmi pramení sebepoznání,
sebevyjádření a sebezařazení.
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Studijní zaměření: Přípravné výtvarné studium I. stupně
Do přípravného studia jsou přijímáni žáci od 5 let po prokázání předpokladů pro
studium uměleckých oborů. Cílem přípravného studia je hravou formou výuky podnítit
zájem dětí o výtvarné umění, rozvíjet jejich tvořivost a fantazii. V průběhu přípravného
studia pedagog zjišťuje, sleduje a usměrňuje dětskou práci a vede je k maximálnímu
rozvoji dle individuálních možností každého žáka. Většina činností je motivována
dětským světem – pohádky, zvířátka, domov a předlohy různých výtvarných osobností.
Název vyučovaného předmětu

Týdenní hodinová dotace

Předmět / Ročník
Kolektivní výuka

1.*
Přípravné výtvarné studium***

1-2****

Celkem týdně

1-2

2.**
1-2
1-2

* od 5 let
** od 6 let (i nově příchozí žáci)
*** vyučujeme v kolektivech max. 15 žáků, ke každému žákovi a jeho potřebám přistupujeme individuálně, třídy jsou
smíšené, hodinové dotace jsou přizpůsobeny dle ročníků většiny žáků ve skupině
**** určuje vyučující předmětu a ředitel školy

Ročník
Přípravné výtvarné
studium I. stupně

1. a 2.
Žák:
• rozvinul motorické dovednosti, vlastní fantazii a představivost
• prostřednictvím tvorby poznává svět i sám sebe
• se zapojuje do různých hravých činností a experimentování, a tak se
seznámí s tvůrčími postupy, technikami a výtvarnými nástroji
• zkoumá vlastní pocity: např. radost a smutek a učí se je výtvarně vyjádřit
• má radost ze své vlastní tvorby
• si upevnil sebeobsluhu, hygienické návyky při práci a úklid svého místa
• se orientuje v uložení výtvarného materiálu a pomůcek
• se učí základům kresby a malby, seznamuje se se základními výtvarnými
nástroji a jejich stopami
• tvaruje keramickou hlínu, experimentuje se stopami nástrojů používaných
při jejím zpracování (špachtle, cidlina, očka)
• zvládá základní postupy tvarování papíru
• je veden k vhodné komunikaci (s učitelem, vrstevníky) a základní orientaci
v prostorách budovy školy
• přiměřeně věku komunikuje o obsahu svých děl
• se učí pracovat ve skupině, spolupodílet se na skupinových pracích a
respektovat práci druhých
• se učí zapojovat do skupinových a celooborových výtvarných projektů a
řad
• prvně se seznamuje s výtvarným uměním, převážně s jednotlivými díly
vybraných umělců

128

Studijní zaměření: Přípravné výtvarné studium II. stupně
Do přípravného studia II. stupně základního
studia jsou přijímáni žáci od 13 let po prokázání
předpokladů pro studium uměleckých oborů.
Cílem přípravného studia je připravit žáka
na studium II. stupně základního studia.
V průběhu přípravného studia pedagog zjišťuje,
sleduje a usměrňuje zájem žáků a navrhuje
možnosti dalšího studia. Jednotlivé činnosti
se v rámci všech předmětů navzájem podmiňují,
doplňují a kombinují podle stupně výtvarného
rozvoje žáka a zaměření. Většina činností je
motivována zájmy a potřebami studenta.
Název vyučovaného předmětu

Týdenní hodinová dotace

Předmět / Ročník
Kolektivní výuka

1.*
Přípravné výtvarné studium**

1-3***

Celkem týdně

1-3

* od 13 let nově příchozí žáci
** vyučujeme v kolektivech max. 15 žáků, ke každému žákovi a jeho potřebám přistupujeme individuálně, třídy jsou
smíšené, hodinové dotace jsou přizpůsobeny dle ročníků většiny žáků ve skupině
*** určuje vyučující předmětu a ředitel školy

Ročník
Přípravné výtvarné
studium II. stupně

1.
Žák:
• se připraví na studium II. stupně
• si uvědomuje svoji individualitu, rozvíjí a uplatňuje vlastní myšlení,
vnímání, prožívání, pocity
• upevňuje dovednost sebe organizace (pořádnost, hygienické návyky při
práci, samostatnost)
• reaguje výtvarnou výpovědí na motivy ze svého okolí, přírody, společnosti,
světa
• se orientuje v uložení výtvarného materiálu a pomůcek
• rozvinul techniku kresby a malby
• rozvinul tvorbu v hlíně
• zvládnul základní postupy tvarování papíru, práci s textilem a jinými
materiály
• pracuje ve skupině, spolupodílí se na skupinových pracích
• je obohacen o kooperaci a práci v týmu, účastní se celooborových projektů
a výtvarných řad
• respektuje práci druhých
• se zapojí do procesu komunikace
• rozumí základním pojmům výtvarného jazyka a tvůrčího procesu
• pracuje s uměleckým dílem, porovnává rozdíly výtvarných vyjádření, hledá
podoby tématu v tvorbě některých z umělců
• vyjmenuje základní slohové rysy v dějinách umění
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Studijní zaměření: Výtvarná tvorba
Do 1. ročníku I. stupně základního studia jsou přijímáni
žáci od 7 let po ukončení přípravného stupně nebo po
složení talentové zkoušky před komisí.
Výtvarná tvorba umožňuje všem žákům, kteří projeví
zájem o výtvarné vzdělání, aby v rámci svých schopností
rozvíjeli své výtvarné cítění a myšlení a aby zdokonalili
svůj individuální výtvarný projev prostřednictvím malby,
kresby a grafiky.
Vyučování se dělí na Základní studium I. a II. stupně,
Studium pro dospělé a Studium s rozšířeným počtem
hodin pro žáky s nadprůměrnými výsledky a pro zájemce
o studium uměleckých oborů na střední škole.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Kolektivní výuka** Plošná tvorba ***
Prostorová tvorba ***
Výtvarná kultura ****
Celkem

1.*
2
1
3

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0,5
0,5
3
3
3
3
3

7.
2
0,5
0,5
3

*od 7 let
** vyučujeme v kolektivech max. 15 žáků, ke každému žákovi a jeho potřebám přistupujeme individuálně, třídy jsou
smíšené, hodinové dotace jsou přizpůsobeny dle ročníků většiny žáků ve skupině
*** vzdělávací obsah oblasti výtvarná tvorba
**** vzdělávací obsah oblasti recepce a reflexe

Ročník
Plošná tvorba

1.- 4.
Žák:
• se odvažuje výtvarně vyjádřit
osobně jedinečné pocity
a prožitky, představy a
fantazii
• prostřednictvím tvorby
poznává svět i sám sebe,
pokouší se s citem vnímat
etické, estetické, výtvarné
hodnoty
• prohloubil sebevědomí,
vědomí vlastní hodnoty,
sebejistotu
• má radost ze své vlastní
tvorby a z procesu tvorby
• se přizpůsobí formám
a metodám práce – skupinové
tvorbě, kolektivní tvorbě,
samostatné práci
• směřuje k porozumění
základních pojmů výtvarného
jazyka, obrazotvorných prvků
a uměleckého procesu
• zvládá sebeobsluhu,
hygienické návyky při práci

5.-7.
Žák:
• prostřednictvím tvorby poznává svět i sám
sebe, rozvíjí etické, estetické a výtvarné
hodnoty
• si uvědomuje svoji individualitu, rozvíjí
a uplatňuje vlastní myšlení, vnímání,
prožívání, pocity, fantazii
• zobrazuje a zkoumá z různých úhlů podoby
světa a mezilidské vztahy
• se zapojí a podílí na skupinových
a celooborových projektech a výtvarných
řadách, snaží se přispět svými nápady,
vědomostmi a zkušenostmi k jejich realizaci
a procesu tvorby, uvědomuje si zodpovědnost
za společné dílo a prezentaci
• má radost ze své vlastní tvorby a z jejího
procesu, dobrý pocit z vydařeného
individuálního i společného díla
• zvládá sebeorganizaci (pořádnost, schopnost
pracovat samostatně)
• se učí chápat umělecký proces jako způsob
poznání a komunikace
• zdokonalil techniky kresby a přepis reality
• prohloubil techniky malby, kolorování,
rozmývání, lavírování
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Prostorová
tvorba

•
•
•
•
•
•

a úklid svého místa
•
pojmenuje základní výtvarné
techniky
prohloubí techniky kresby
•
kombinuje kreslířské
•
techniky, kombinuje
kreslířské a malířské techniky
zvládá techniky malby,
kolorování, rozmývání,
•
lavírování
•
mísí barvy, rozpozná teplé
a studené barvy
•
vyjmenuje základní grafické
techniky
•
se seznámil s principy
návrhových činností
•
aktivně zkoumá vlastní pocity
a učí se je vyjádřit ve výtvarné
tvorbě
•
vhodně komunikuje
(s učitelem, vrstevníky,
pedagogickým sborem
a ostatními dospělými)
naslouchá a také vysloví
•
vlastní názor
se zapojují svými názory
•
do řízeného dialogu nad
pracemi
•
se zapojí do krátkodobých
i dlouhodobých projektů,
výtvarných řad,
•
celooborových projektů
a pokouší se přispět vlastními
nápady a kooperovat se
spolužáky
•
pracuje ve skupině, pomáhá
i podporuje
prohloubil pozitivní vztah
a přístup k výtvarnému umění
parafrázuje výtvarná díla
získal cit pro prostorové
•
ztvárnění
•
se učí základní praktické
postupy výroby keramiky
zvládá vlastní tvorbu v hlíně •
podle svých schopností
vnímá haptický kontakt
s materiálem
•
uplatňuje základní postupy
tvarování papíru (mačkání, •
trhání, vrstvení)
•

samostatně užívá kombinování kreslířských
technik a kombinování kreslířských
a malířských technik
samostatně míchá barvy dle své potřeby
rozumí základním pojmům výtvarného jazyka,
obrazotvorných prvků a uměleckého procesu
(chápe pojem barva, kontrast, světlo a stín,
linie, bod, textura, prostor a plocha)
realizuje základní grafické techniky
směřuje k využívání návrhové kresby a řešení
návrhu a jeho realizaci v materiálu
se seznámil se základy perspektivního
vyjádření
pro práci dle vlastního výběru uvažuje nad
vhodnou výtvarnou technikou a materiálem
na základě výtvarné akce, prožitku,
smyslového vnímání a emocionálního života
transformuje zážitky ve výtvarné dílo
se přizpůsobuje skupinové práci, kolektivní
tvorbě, práci v týmu, podílí se na utváření
pravidel týmové spolupráce, snaží se bez
problémů střídat role ve skupině a respektovat
individuální rozdíly mezi lidmi
jako starší pomáhá mladším v různých
aktivitách a podporuje je
poznává a respektuje individuální rozdíly
ve výtvarném vyjadřování
hodnotí svou práci i práci ostatních, vysvětluje
své postoje, názory, formuluje vhodné
argumenty
svými pracemi a přístupem se spolupodílí na
prezentaci prací v prostorách školy
a na realizaci výstav mimo školu a na
výtvarných soutěžích
pracuje s uměleckým dílem, s reprodukcí
uměleckého díla a využívá ho k vlastní tvorbě
(parafráze, výřez, detail, jiné výtvarné
techniky a styly)

prohloubil cit pro prostorové ztvárnění
využívá návrhové kresby a řeší návrh a jeho
realizaci v materiálu (nejčastěji keramické
hlíně)
zná postupy výroby keramiky a doprovodné
a pomocné materiály (sádra, papír, drát,
pletivo atd.)
odlišuje práci s keramickou a sochařskou
hlínou
učí se řemeslu točení na hrnčířském kruhu
volí vhodnou výtvarnou techniku a materiál
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•

Výtvarná
kultura

•
•
•
•
•
•

ke svému vyjádření
tvoří a experimentuje
s textilem a jinými materiály • realizuje prostorové tvary a objekty
z rozličných materiálů
• zapojí se do společné práce na jednom objektu
– koordinace, komunikace
se seznámí s historií dějin výtvarné kultury, orientuje se v základních výtvarných
slozích
si individuálně vybírá podněty z různých oblastí světové kultury
se seznámil s kulturou, zvyky a tradicemi jiných národů
se výtvarně vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům
pracuje s uměleckým dílem, porovnává rozdíly výtvarných vyjádření, hledá
podoby tématu v tvorbě některých z umělců
v diskuzi o výtvarném díle si vytváří názor a toleranci k jiným výtvarným
stylům, respektuje odlišné výtvarné názory

Prezentování výtvarných prací na závěrečné školní výstavě ve 3. ročníku I. stupně základního studia.
Prezentování absolventských prací v rámci závěrečné školní výstavy v 7. ročníku I. stupně základního
studia.
Základní studium II. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Kolektivní výuka** Plošná tvorba ***
Prostorová tvorba ***
Výtvarná kultura ****
Celkem

Týdenní hodinová dotace
1.*
2.
3.
4.
2
2
2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
3
3
3

* od 14 let
**vyučujeme v kolektivech max. 15 žáků, ke každému žákovi a jeho potřebám přistupujeme individuálně, třídy jsou
smíšené, hodinové dotace jsou přizpůsobeny dle ročníků většiny žáků ve skupině
*** vzdělávací obsah oblasti výtvarná tvorba
**** vzdělávací obsah oblasti recepce a reflexe

Ročník
1.
2.
3.
4.
Žák:
Plošná tvorba Žák:
• rozvinul cílevědomost,
• si uvědomuje svoji individualitu, osobnost
soustředěnost, sebekontrolu,
a temperament, výtvarně projevový typ, rozvíjí
vůli a kooperační dovednosti
a uplatňuje vlastní potenciál, myšlení, vnímání,
prožívání, představy, pocity, fantazii
• užívá různorodé umělecké
vyjadřovací prostředky
• vnímá uměleckou tvorbu jako jedinečný způsob
pro vyjádření svého vnímání,
komunikace, nalézání a vyjadřování prožitků
cítění, poznávání
a postojů k jevům a vztahům ve světě,
společnosti, přírodě
• volí vhodnou výtvarnou
techniku, materiál a nástroje • uplatňuje osobitý přístup k realitě
ke svému vyjádření
• ovládá zjednodušení a stylizaci
• se zdokonalil v kresbě (zátiší, • prakticky ověřuje a postupně využívá
figurální kresba, kompozice,
kompozičních principů a perspektivních postupů
perspektiva)
ve studijní kresbě a malbě (zlatý řez, kontrast,
• užívá techniku malby, využívá harmonie, dominanta), ve své práci využívá
texturu, výrazové možnosti
tvarových, barevných a prostorových vztahů
barev a jejich kombinací
• výtvarně se vyjadřuje v grafických technikách
míchá a vrství barvy
(suchá jehla, vícebarevný linoryt)
ve studijní malbě i ve volné • využívá vhodné výtvarné prostředky k vyjádření
tvorbě
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Prostorová
tvorba

Výtvarná
kultura

• využívá abstrakci, stylizaci,
experimentuje, kombinuje
•
výtvarné techniky
• používá návrhovou kresbu
•
v realizaci vlastní tvorby
• hledá svůj vlastní výraz,
•
realizuje vlastní nápady,
obhájí smysl a způsob
vlastního vyjádření
• si buduje vlastní výtvarný
•
názor, tvořivě připomínkuje
již zadané úkoly, formuluje
a obhajuje své názory
• v diskusích používá základní •
výtvarné pojmy
• při práci s uměleckým dílem
hledá a pojmenovává základní •
obrazotvorné prvky
a kompoziční přístupy
• samostatně pracuje
a vyhledává informace (knihy, •
encyklopedie, internet,
obrazové materiály) pro své •
vizuálně obrazné vyjádření
• se podílí a přispívá (např.
•
samostatně vytvořeným
cyklem, vlastní řadou prací) •
na skupinových a
celooborových projektech
a výtvarných řadách, snaží se
přispět svými nápady,
vědomostmi a zkušenostmi
• se aktivně podílí na realizaci
výstavy
• využívá k prostorovému
•
ztvárnění různých materiálů
(papír, pletivo, proutí,
keramická hlína, netradiční
materiály)
• používá názvosloví spojené
s vyučovanými technikami
modelování a tvarování
• pracuje samostatně při
vytváření trojrozměrných
prací
• tvoří samostatně
a zdokonaluje se v práci
na hrnčířském kruhu
• prohloubil tolerantní přístup •
k různorodým kulturním
hodnotám a ke kulturním
•
projevům

svého záměru
samostatně vyhledává náměty a spojuje je
s vlastní tvorbou
usiluje o netradiční způsoby řešení
ve výtvarném vyjadřování
zná obrazotvorné prvky plošného i prostorového
vyjádření, jejich výtvarné a výrazové vlastnosti
a vztahy, správně používá odbornou
terminologii vztahující se k dané oblasti
při práci s uměleckým dílem hledá a
pojmenovává základní obrazotvorné prvky
a kompoziční přístupy, porovnává rozdíly
výtvarných vyjádření
k tvorbě užívá některé metody uplatňované
v současném umění a digitálních médiích
(počítačová grafika, fotografie)
vytyčuje svůj vlastní dlouhodobý výtvarný
záměr (zpravidla přípravu na talentové zkoušky
na školy s uměleckým zaměřením) a soustavně
a plánovitě na něm pracuje
realisticky hodnotí svou práci, rozvíjí
sebehodnocení
prezentuje vlastní práci a aktivně se podílí
na realizaci výstavy
se na úrovni samostatně pojaté tvorby stává
nezávislou, samostatnou osobností
vyhledává další možnosti uplatnění uměleckého
řemesla

se výtvarně vyjadřuje v prostoru a využívá
k tomu různých materiálů (papír, pletivo, proutí,
keramická a sochařská hlína, netradiční
materiály)

realizuje vlastní nápady na základě setkávání
s výtvarným uměním
interpretuje umělecká vizuálně obrazná
vyjádření současnosti i minulosti, vychází přitom
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• porovnává na konkrétních
případech různé interpretace
vizuálně obrazného vyjádření
a přistupuje k nim jako
ke zdroji inspirace
• se pro svoje vyjádření
motivuje tvorbou některého
z umělců
• se inspiruje a vyhledává
náměty z různých oblastí
světové i naší kultury
a výtvarného umění
• se orientuje v hlavních rysech
historického vývoje
uměleckých slohů a směrů
• se zajímá o vyjadřovací
prostředky současného
výtvarného umění

•
•
•
•
•
•

ze svých znalostí historických souvislostí
i z osobních zkušeností a prožitků
vnímá historický a kulturní vývoj v širších
souvislostech
přistupuje tolerantně k různorodým kulturním
hodnotám a projevům
se zajímá o vyjadřovací prostředky současného
výtvarného umění
informuje spolužáky o svých setkáních
s výtvarným uměním, předává své poznatky
a zážitky z výstav a také z přijímacích zkoušek
vyjmenuje hlavní směry a osobnosti výtvarného
umění
se na základě kulturně historického přístupu
vyzná v základních slohových rysech těchto
etap: pravěké umění, starověké civilizace –
Egypt, antika a rané křesťanské umění,
středověké umění – románské umění, gotika,
umění novověku – renesance, barokní umění,
klasicismus, umění 19. a 20. stol., umění
současnosti

Výstava absolventských prací v rámci závěrečné školní výstavy ve 4. ročníku II. stupně základního
studia.

134

Studijní zaměření: Přípravné studium keramiky I. stupně
Do přípravného studia I. stupně základního studia jsou přijímáni žáci od
5 let po prokázání předpokladů pro studium uměleckých oborů.
Cílem přípravného studia je hravou formou výuky podnítit zájem dětí
o keramickou hlínu, rozvíjet jejich tvořivost a fantazii. V průběhu
přípravného studia pedagog zjišťuje, sleduje a usměrňuje dětskou práci
a vede je k maximálnímu rozvoji dle individuálních možností každého
žáka.
Název vyučovaného předmětu

Týdenní hodinová dotace

Předmět / Ročník
Kolektivní výuka

Přípravné studium keramiky***

Celkem týdně

1.*

2.**

1-2 ****

1-2

1-2

1-2

*od 5 let
**od 6 let (i nově příchozí žáci)
*** vyučujeme v kolektivech max. 15 žáků, ke každému žákovi a jeho potřebám přistupujeme individuálně, třídy jsou
smíšené, hodinové dotace jsou přizpůsobeny dle ročníků většiny žáků ve skupině
**** určuje vyučující předmětu a ředitel školy

Ročník
1.,2.
Přípravné studium Žák:
keramiky I. stupně • vnímá haptický kontakt s materiálem
• se odvažuje tvarově vyjádřit svoje vlastní představy a fantazii
• rozvinul motorické dovednosti
• tvaruje keramickou hlínu, experimentuje se stopami nástrojů používaných
při jejím zpracování (špachtle, cidlina, očka)
• rozvinul základy práce s hlínou: válečky, vyválet plát, vymačkávání hada,
misky apod.
• si upevnil sebeobsluhu, hygienické návyky při práci a úklid svého místa
• zvládnul orientaci v uložení výtvarného materiálu a pomůcek
• dle učitele vhodně komunikuje (s učitelem, vrstevníky) a získal základní
orientaci v prostorách budovy školy
• se učí pracovat ve skupině, spolupodílet se na skupinových pracích a
respektovat práci druhých
• se učí zapojovat do skupinových a celooborových výtvarných projektů a řad

135

Studijní zaměření: Přípravné studium keramiky II. stupně
Do přípravného studia II. stupně základního studia jsou přijímáni žáci od
13 let po prokázání předpokladů pro studium uměleckých oborů.
Cílem přípravného studia je připravit žáka na studium II. stupně
základního studia.V průběhu přípravného studia pedagog zjišťuje,
sleduje a usměrňuje zájem žáků a navrhuje možnosti dalšího studia.
Jednotlivé činnosti se v rámci všech předmětů navzájem podmiňují,
doplňují a kombinují podle stupně výtvarného rozvoje žáka a zaměření.
Většina činností je motivována zájmy a potřebami studenta.
Název vyučovaného předmětu

Týdenní hodinová dotace

Předmět / Ročník
Kolektivní výuka

1.*
Přípravné výtvarné studium**

Celkem týdně

1-3***
1-3

* od 13 let nově příchozí žáci
** vyučujeme v kolektivech max. 15 žáků, ke každému žákovi a jeho potřebám přistupujeme individuálně, třídy jsou
smíšené, hodinové dotace jsou přizpůsobeny dle ročníků většiny žáků ve skupině
*** určuje vyučující předmětu a ředitel školy

Ročník
1.
Přípravné studium Žák:
keramiky II. stupně • připraví se na studium II. stupně
• orientuje se v uložení výtvarného materiálu a pomůcek
• provádí vlastní tvorbu v hlíně dle svých schopností
• zvládá základní postupy tvarování keramické hlíny a dekorování výrobků
• se učí základy točení na hrnčířském kruhu
• se učí pracovat ve skupině, spolupodílet se na skupinových pracích a
respektovat práci druhých
• se učí se zapojovat do skupinových a celooborových výtvarných projektů a
řad
• rozumí základním pojmům výtvarného jazyka a tvůrčího procesu
• vyjmenuje základní slohové rysy v dějinách umění
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Studijní zaměření: Keramika
Do 1. ročníku I. stupně základního studia jsou přijímáni žáci od 7 let
po ukončení přípravného stupně nebo po složení talentové zkoušky před
komisí.
Keramika umožňuje všem žákům, kteří projeví zájem o výtvarné
vzdělání, aby v rámci svých schopností rozvíjeli své výtvarné cítění
a myšlení, zdokonalili svůj individuální výtvarný projev prostřednictvím
keramické hlíny a k ní náležících pracovních materiálů (sádra, drát,
papír aj.). Děti jsou motivovány a vedeny k základům práce
s keramickou hlínou, upevňují si své dovednosti a návyky.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Kolektivní výuka** Keramika ***
Doplňující činnost ***
Výtvarná kultura ****

1.*
2
1

Celkem

3

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0,5
0,5
3

3

3

3

3

7.
2
0,5
0,5
3

*od 7 let
** vyučujeme v kolektivech max. 15 žáků, ke každému žákovi a jeho potřebám přistupujeme individuálně, třídy jsou
smíšené, hodinové dotace jsou přizpůsobeny dle ročníků většiny žáků ve skupině
*** vzdělávací obsah oblasti výtvarná tvorba
**** vzdělávací obsah oblasti recepce a reflexe

Ročník
Keramika

1.- 4.

5.-7.

Žák:
Žák:
• bez obtíží zpracovává keramickou
• prostřednictvím tvorby poznává svět
hlínu, používá nástroje
i sám sebe, rozvíjí etické, estetické
a výtvarné hodnoty
• vytvoří jednoduchý hliněný reliéf
(kachel),
• uplatňuje postupy výroby užitkové
keramiky, zvládá samostatnou práci
• na elementární úrovni pracuje na
na hrnčířském kruhu
hrnčířském kruhu
•
odlišuje práci s keramickou
• glazuje, dekoruje a zatírá kysličníky
a sochařskou hlínou
na elementární úrovni
•
přidáváním a ubíráním keramické hlíny
• samostatně volí náměty a spojuje je
vytváří trojrozměrné plastiky
s vlastní tvorbou
• vytváří vysoký reliéf
• formuluje a obhajuje své názory,
dokáže respektovat různá hlediska
• se zapojí do společné práce na jednom
objektu – koordinace, komunikace,
• se zapojí do krátkodobých i
kooperace
dlouhodobých projektů, výtvarných
řad, celooborových projektů a
• jako starší pomáhá mladším v různých
pokouší se přispět vlastními nápady
aktivitách a podporuje je
• je schopen pracovat ve skupině, snaží • poznává a respektuje individuální
se, vzájemně si pomáhat a podporovat rozdíly ve výtvarném vyjadřování
se
• hodnotí svou práci i práci ostatních,
vysvětluje své postoje, názory,
• se zapojuje svými názory do řízeného
dialogu nad pracemi
formuluje vhodné argumenty
• má radost ze své vlastní tvorby
• pracuje s uměleckým dílem, s
a z procesu tvorby
reprodukcí uměleckého díla a využívá
ho k vlastní tvorbě (parafráze, výřez,
• se přizpůsobuje formám a metodám
detail, jiné výtvarné techniky)
práce – skupinové tvorbě, kolektivní
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• se svými pracemi a přístupem
spolupodílí na prezentaci prací
v prostorách školy a na realizaci výstav
mimo školu a na výtvarných soutěžích
• řeší návrh a jeho realizaci v materiálu • se naučil základním technikám malby
v mezích svých schopností –
a kresby, chápe pojem barva, kontrast,
uplatňuje osobitý přístup k realitě
světlo, stín, linie
• využívá i další pomocné materiály
• pracuje s doprovodnými a pomocnými
pro prostorovou práci: sádra, drát,
materiály (sádra, papír, drát, pletivo
papír
atd.)
• zvládá sebeobsluhu, hygienické
• využívá návrhové kresby a dokáže řešit
návyky při práci a úklid svého místa
návrh a jeho realizaci v materiálu
a zvládá orientaci v uložení
(nejčastěji keramické hlíně)
výtvarného materiálu a pomůcek
• se zapojují a podílí na skupinových
• dle učitele vhodně komunikuje
a celooborových projektech
(s učitelem, vrstevníky,
a výtvarných řadách, snaží se přispět
pedagogickým sborem a ostatními
svými nápady, vědomostmi
dospělými), naslouchá a také vysloví
a zkušenostmi k jejich realizaci
vlastní názor
a procesu tvorby, uvědomuje si
zodpovědnost za společné dílo
• směřuje k porozumění základních
a prezentaci
pojmů výtvarného jazyka
a uměleckého procesu
• se seznámil stručně s historií dějin výtvarné kultury, orientuje se v základních
výtvarných slozích
• si individuálně vybírá podněty z různých oblastí světové kultury a snaží se jich
využít ve své tvorbě
• se seznámil s kulturou, zvyky a tradicemi jiných národů
• se výtvarně vyjadřuje k lidovým tradicím, zvykům a svátkům
• pracuje s uměleckým dílem, porovnává rozdíly výtvarných vyjádření, hledá
podoby tématu v tvorbě některých z umělců
tvorbě, samostatné práci

Doplňující
činnost

Výtvarná
kultura

Prezentování výtvarných prací na závěrečné školní výstavě ve 3. ročníku I. stupně základního studia.
Prezentování absolventských prací v rámci závěrečné školní výstavy v 7. ročníku I. stupně základního
studia.
Základní studium II. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Kolektivní výuka** Keramika ***
Doplňující činnost ***
Výtvarná kultura ****
Celkem

Týdenní hodinová dotace
1.*
2.
3.
4.
2
2
2
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
3
3
3
3

* od 14 let
** vyučujeme v kolektivech max. 15 žáků, ke každému žákovi a jeho potřebám přistupujeme individuálně, třídy jsou
smíšené, hodinové dotace jsou přizpůsobeny dle ročníků většiny žáků ve skupině
*** vzdělávací obsah oblasti výtvarná tvorba
**** vzdělávací obsah oblasti recepce a reflexe

Ročník
Keramika

1.

2.

3.

4.

Žák:
Žák:
• využívá návrhové kresby a dokáže • zvládá základní teoretické a praktické
řešit návrh a jeho realizaci
postupy výroby keramiky a přidružených
v materiálu (nejčastěji keramické
materiálů
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•

•

•
•

•
•

Doplňující
činnost

Výtvarná
kultura

hlíně)
•
využívá základní teoretické
a praktické postupy výroby
keramiky a přidružených materiálů •
(využití sádry, drátu, dřeva, papíru, •
proutí a jiných netradičních
•
materiálů)
nanáší základní hmotu
pro vytvoření objemu hlavy
a v základních rysech vystihne
charakter portrétovaného
•
vytvoří vysoký i nízký reliéf
•
glazuje, využívá techniky
•
namáčení a polévání, dekorování
kysličníky, nanášení engoby
na přežahnutý střep
volí vhodnou výtvarnou techniku,
materiál a nástroje ke svému
vyjádření
•
se podílí a přispívá
(např. samostatně vytvořeným
•
cyklem, vlastní řadou prací)
na skupinových a celooborových
projektech a výtvarných řadách,
snaží se přispět svými nápady,
vědomostmi a zkušenostmi
•

• prohloubil techniky kresby
•
a malby
•
• se inspiruje různými oblastmi
•
české i světové kultury
• samostatně vyhledává náměty
a spojuje je s vlastní tvorbou
• formuluje a obhajuje své názory •
• respektuje různá hlediska
•
• používá názvosloví spojené
s vyučovanými technikami
modelování a tvarování
•
• pracuje samostatně při vytváření
trojrozměrných prací
•
• tvoří samostatně a zdokonaluje
se v práci na hrnčířském kruhu
•
• vyjadřuje perspektivu
na elementární úrovni
•
• prohlubuje tolerantní přístup
•
k různorodým kulturním hodnotám
a ke kulturním projevům
•
• porovnává na konkrétních
případech různé interpretace
•
vizuálně obrazného vyjádření
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dokáže nanést základní hmotu pro
vytvoření objemu hlavy a v základních
rysech vystihne charakter portrétovaného
zvládá studii ruky 1:1
dokáže vytvořit a odlít reliéf do sádry
s využitím všech znalostí a dovedností je
schopen samostatně pracovat na určené
téma, a to od návrhu, po konečnou realizaci
v materiálu, až k závěrečné povrchové
úpravě
uplatňuje osobitý přístup k realitě
ovládá při tvorbě zjednodušení a stylizaci
vytyčuje svůj vlastní dlouhodobý výtvarný
záměr (zpravidla přípravu na talentové
zkoušky na školy s uměleckým zaměřením)
a soustavně a plánovitě na něm pracuje,
kooperuje s druhými za účelem dosažení
vlastního záměru
se na úrovni samostatně pojaté tvorby stává
nezávislou, samostatnou osobností
se podílí a přispívá (např. samostatně
vytvořeným cyklem, vlastní řadou prací)
na skupinových a celooborových projektech
a výtvarných řadách, snaží se přispět svými
nápady, vědomostmi a zkušenostmi
k tvorbě užívá některé metody uplatňované
v současném umění a digitálních médiích
(počítačová grafika, fotografie)
nadále prohloubil techniky kresby a malby
se seznámí s technikami grafiky
se svobodně vyjadřuje v prostoru a využívá
k tomu různých materiálů (keramická
a sochařská hlína, papír, pletivo, proutí,
netradiční materiály)
se inspiruje různými oblastmi české
i světové kultury
samostatně vyhledává náměty a spojuje je
s vlastní tvorbou
formuluje a obhajuje své názory
a respektuje různá hlediska
používá názvosloví spojené s vyučovanými
technikami modelování a tvarování
pracuje samostatně při vytváření
trojrozměrných prací
tvoří samostatně na hrnčířském kruhu
realizuje vlastní nápady na základě
setkávání s výtvarným uměním
historický a kulturní vývoj vnímá v širších
souvislostech
se zajímá o vyjadřovací prostředky
současného výtvarného umění

•
•
•
•

a přistupuje k nim jako ke zdroji •
inspirace
se pro svoje vyjádření motivuje
tvorbou některého z umělců
inspiruje se a vyhledává náměty •
z různých oblastí světové i naší
kultury a výtvarného umění
•
orientuje se v hlavních rysech
historického vývoje uměleckých
slohů a směrů
zajímá se o vyjadřovací prostředky
současného výtvarného umění

informuje spolužáky o svých setkáních
s výtvarným uměním, předává své poznatky
a zážitky z výstav a také z přijímacích
zkoušek
vyjmenuje hlavní směry a osobnosti
výtvarného umění
se na základě kulturně historického přístupu
vyzná v základních slohových rysech těchto
etap: pravěké umění, starověké civilizace
– Egypt, antika a rané křesťanské umění,
středověké umění – románské umění,
gotika, umění novověku – renesance,
barokní umění, klasicismus, umění
19. a 20. stol., umění současnosti

Výstava absolventských prací v rámci závěrečné školní výstavy ve 4. ročníku II. stupně základního
studia.
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5.2.

Taneční obor

Taneční obor je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří mají zájem o hudbu a její vyjádření
pohybem. Žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, správnému držení těla, k efektivnímu využití
dechu a koordinování částí těla dle hudebního doprovodu. Pedagog podněcuje zájem žáků poslechem
kvalitní živé i reprodukované hudby, návštěvami divadel a koncertů, sledováním kvalitních
choreografií různých tanečních stylů a žánrů a následným pronikáním do obsahu díla, přijímání
estetické a relaxační složky a v neposlední řadě historický přehled vývoje tance.
Součástí výuky tance jsou i základy gymnastiky. Žáci si osvojí taneční techniky různých stylů dle
zaměření skupiny (základy baletu, folkloru, současného tance). Pedagog žáky nejen vzdělává,
ale i vychovává k nedílné práci ve skupině, dodržování daných pravidel a cílevědomosti k vlastnímu
růstu. Cílem studia je především uvědomělé využívání zásad zdravého životního stylu a aby se žák
po jeho absolvování uplatnil jako tanečník v nejrůznějších tanečních seskupení, se kterým se účastní
vystoupení a soutěží, případně, aby pokračoval v dalším studiu směřujícímu k profesionálnímu
působení.
Žáci během studia vystoupí na koncertech ZUŠ, dle věku a zaměření skupiny i na městských a
obecních slavnostech, plesech a okrajově se zúčastní i soutěží, ovšem s důrazem na individuální rozvoj
a preciznost provedení získaných dovedností, které se při soutěžním tréninku, kde hraje důležitou roli
celistvost celé skupiny, opomíjejí.

“Umění přináší krásu a štěstí do života, obohacuje ho a bourá bariéry mezi lidmi.”
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Studijní zaměření: Přípravné taneční studium I. stupně
Přípravné taneční studium je určeno dětem od 5 let. Cílem
přípravného studia je hravou formou výuky podnítit zájem dětí o
přirozený pohyb, rozvíjet koordinaci pohybů, prostorovou paměť a
poslechovou činnost. Žáci pohybem doprovází jednoduchá dětská
říkadla a lidové písně, dotváří je improvizací a jednoduchými
gymnastickými prvky. V průběhu přípravného studia pedagog zjišťuje,
sleduje a usměrňuje zájem žáků a dbá kvalitu správného tanečního
postoje a držení těla. Děti jsou vedeny k vystupování na obecních a
městských slavnostech.
Název vyučovaného předmětu

Týdenní hodinová dotace

Předmět/ Ročník
Kolektivní výuka

1.*
Přípravné taneční studium I. stupně***

1 - 1,5****

Celkem týdně

1 - 1,5

2.**
1 - 1,5
1 - 1,5

* od 5 let
** od 6 let (i nově příchozí žáci)
*** vyučujeme v kolektivech max. 20 žáků, optimálně 17 dle věku skupiny, ke každému žákovi a jeho potřebám
přistupujeme individuálně, třídy jsou smíšené, hodinové dotace jsou přizpůsobeny dle ročníků většiny žáků ve skupině
**** určuje vyučující předmětu a ředitel školy

Ročník
Přípravné taneční studium Žák:
I. stupně
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.,2.
projevuje radost z pohybu a z kontaktu s druhými tanečníky
reaguje na domluvený signál v prostorách tělocvičny,
v prostorových uskupeních i při komunikaci
dodržuje pravidla bezpečnosti i slušného chování
rytmizuje říkadlo i jednoduchou píseň
orientuje se v jednoduchých prostorových útvarech: zástup, řada,
kruh
dle korepetice či podehrávky využívá k vyjádření nálady
mimiku a gestiku
orientuje se v polohách těla dle názvosloví: stoj, dřep, klek, leh,
sed, vzpor
uvolní a zpevní tělo
má možnost se skupinou vystoupit na veřejnosti, poté
subjektivně hodnotí prožitky z vystoupení
dle učitele napodobí dechová cvičení
zapamatuje si jednoduchou pohybovou variaci na hudbu
interpretuje dětské hry a má možnost využít rekvizity
opakuje po učiteli protahovací, posilovací, koordinační
a rovnovážná cvičení
si vybírá spolutanečníka/y při jednotlivých činnostech
si dle zadání učitele vybírá partnera popř. skupinu tanečníků
s dopomocí učitele provádí jednoduché akrobatické cviky
kolébka, svíčka, kotoul vpřed, most z lehu
provádí odrazy z obou končetin popř. odraz z jedné končetiny a
je veden ke správnému doskoku
provádí točky kolem své osy popř. kolem partnera
spolupracuje v hodině s ostatními žáky a pedagogem
oblíbí si některé činnosti v hodině
142

•
•
•

vyjádří své prožitky, pocity a nálady různými prostředky
naslouchá a sleduje hudební dílo a hodnotí svůj prožitek
uplatňuje při komunikaci pravidla slušného jednání

Studijní zaměření: Přípravné taneční studium II. stupně
Cílem přípravného studia je připravit žáka na studium II. stupně
základního studia.
V průběhu přípravného studia pedagog zjišťuje, sleduje a usměrňuje
zájem žáků a navrhuje možnosti dalšího studia. Jednotlivé činnosti
se v rámci studia navzájem podmiňují, doplňují a kombinují podle
stupně tanečního a gymnastického rozvoje žáka a jeho zaměření.
Většina činností je motivována zájmy a potřebami studenta.

Název vyučovaného předmětu

Týdenní hodinová dotace

Předmět/ Ročník

1.*

Kolektivní výuka Přípravné taneční studium II. stupně**

1-4

Celkem týdně

1 – 4***

*od 13 let nově příchozí žáci
** vyučujeme v kolektivech max. 15 žáků, ke každému žákovi a jeho potřebám přistupujeme individuálně, třídy jsou
smíšené, hodinové dotace jsou přizpůsobeny dle ročníků většiny žáků ve skupině
*** dle skupiny, do které je žák zařazen, určuje vyučující předmětu

Ročník
Přípravné taneční studium Žák:
II. stupně
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.
připraví se na studium II. stupně
projevuje radost z pohybu a přijímá vedení učitele
reaguje na domluvený signál
dodržuje pravidla bezpečnosti i slušného chování
informuje spolužáky o svých setkáních s tanečním uměním,
předává své poznatky a zážitky z vystoupeních
improvizuje dle korepetitora a dle nahrávky, námětu a dle
emocionálního rozpoložení
orientuje se v jednoduchých prostorových útvarech (zástup,
řada, kruh, diagonála, páry) a kooperuje s dalšími při jejich
realizaci
využívá k vyjádření nálady mimiku, gestiku a polohy těla
orientuje se v polohách těla dle názvosloví (sed, leh, klek, vzpor,
sed skřižný, klek sedmo)
uvolní a zpevní tělo
má možnost se skupinou vystoupit na veřejnosti, uvědomuje si
svou nezbytnost v choreografii a poté slovně hodnotí zážitky
z vystoupení
dle učitele napodobí dechová cvičení
zapamatuje si jednoduchou pohybovou variaci na hudbu
opakuje po učiteli protahovací, rozsahová (provaz), posilovací
(kliky, dřepy, sedy lehy), koordinační (protichůdné kruhy paží) a
rovnovážná cvičení (váha předklonmo, výpon aj.)
dle individuálních schopností a s dopomocí učitele provádí
jednoduché akrobatické cviky (kolébka, kotoul vpřed, kotoul
vzad, svíčka, most, stoj na rukou/hlavě, přemet stranou popř.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

stříška, rybička)
ve skupině se prosadí, ale i podřídí, při společných činnostech
se domlouvá a spolupracuje popř. vyhledává způsoby řešení
užívá základních hudebních a tanečních pojmů při diskusi
pozorně naslouchá a hodnotí svoje prožitky
podílí se na výběru hudby a navrhuje svou představu tanečního
kostýmu
provádí skoky s odrazem jedné nohy nebo obounož a dbá
správného doskoku
vyjmenuje jednotlivé druhy a žánry tance
vnímá a pohybem vyjadřuje estetiku hry korepetitora
si vybírá spolutanečníky k provedení cviků a variací
zapojuje se do sociálních her a formuluje svoje pocity

Studijní zaměření: Tanec
Studium tance se zaměřuje na seznámení žáků se
zdravým životním stylem, s fyziologií těla, se
současnými, ale i s tradičními tanečními technikami
dle zájmu skupiny. Žáci se naučí i základy
gymnastiky, které uplatní v tanečních choreografiích.
Nedílnou součástí výuky je i výchova ke spolupráci
v taneční skupině a zodpovědnost za společné dílo
při účasti na vystoupeních i soutěžích. Při výuce je
přihlíženo k individuálním potřebám žáka i celé
skupiny. Cílem studia je uplatnit tanečníky v různých tanečních uskupeních, která se účastní
vystoupení na městských a obecních slavnostech i na soutěžích.
Základní studium I. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Kolektivní výuka** Gymnastická praxe ***
Taneční praxe***
Taneční kultura ****
Celkem

1.*
0,5
0,5
0,5
1,5

Týdenní hodinová dotace
2.
3.
4.
5.
6.
0,5 0,5
1
1
1
0,5
1
1
2
2
0,5 0,5
1
1
1
1,5
2
3
4
4

7.
1
2
1
4

* od 7 let
** vyučujeme v kolektivech max. 15 žáků, ke každému žákovi a jeho potřebám přistupujeme individuálně, třídy jsou
smíšené, hodinové dotace jsou přizpůsobeny dle ročníků většiny žáků ve skupině
*** vzdělávací obsah oblasti taneční tvorba a interpretace
**** vzdělávací obsah oblasti recepce a reflexe

Ročník
1.
2.
3.
Předmět/ Obsah
Taneční praxe Žák:
Technika
• se orientuje v prostoru tělocvičny
• dbá na správné postavení těla
• pohybem vyjádří náladu a tempo dle korepetitora či nahrávky
• uvědomuje si práci dechu a pracuje s ním ekonomicky
• reaguje na smluvený signál ve všech činnostech výuky
• rytmizuje pohybem melodii, říkadlo, hudební doprovod
• provádí různé druhy chůze (ve výponu, s postupem vzad, pochod) a běhu (na
špičkách, cval stranou, běh s postupem vzad) a kultivuje na nich držení celého
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•
•
•
•
•

Osobnost žáka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gymnastická
praxe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Taneční kultura •
•
•
•
•
•
•

těla
v páru i samostatně tančí dle učitele lidové a historické tance: menuet,
mazurka, polka aj.
dle učitele napodobí výchozí pozice paralerní a vytočené
provádí točky kolem své osy, kolem spolužáka a aktivně pracuje hlavou
pracuje s rekvizitou na elementární úrovni
dle učitele napodobí základní taneční pozice horních a dolních končetin, hlavy
na elementární úrovni
dle učitele mění polohu těla a hlavy dle číselných označení tanečního prostoru
provádí relaxační techniky dle učitele
na elementární úrovni provádí bederní záklony a připravuje se na záklon hrudní
se orientuje v názvech poloh těla na elementární úrovni (plné, relevé, pasé)
obléká a upravuje kostým dle učitele čímž rozšiřuje estetické vnímání
projevuje radost z pohybu a z kontaktu s dalšími tanečníky
improvizuje dle vyprávění učitele nebo dle korepetitora či nahrávky
vyjádří mimikou, gestikou i polohou těla náladu skladby nebo vnitřního
rozpoložení, subjektivně o zážitku hovoří
se raduje ze společného díla v kolektivu popř. vynáší kritiku i pochvalu
se orientuje v jednoduchých prostorových útvarech (zástup, řada, kruh,
diagonála) a kooperuje při jejich utvoření
vyjádří subjektivní názor na hudbu, kostým, choreografii, provedení spolužáků
pod vedením učitele
vyjadřuje své názory ke společné práci, k choreografii v řízeném rozhovoru
objevuje své silné a slabé stránky a učí se s nimi zacházet
učí se přijímat a uzavírat kompromisy
účelně volí spolutanečníka popř. skupinu při realizaci cviků a variací
provádí pády důvěry, přenášení spolužáka lehčí váhy aj. pod vedením učitele
zpevní a uvolní tělo nebo jeho jednotlivé části
udělá kolébku, svíčku, most z leže (stoje), kotoul vpřed, vzad, přemet stranou,
stoj na hlavě (rukách) s dopomocí dle individuálních schopností
provádí jednoduché skoky (do výšky ze špiček, odrazem z 1 nohy, nůžkový,
čertík, stranou) a dbá na správný doskok dle učitele
provádí rovnovážná cvičení ( výpony na špičkách, stoj na 1 noze, váha)
samostatně i ve dvojici provádí cviky na rozšíření rozsahů jednotlivých částí
těla (v prostoru, u tyče)
provádí výkopy vpřed, bokem, vzad
provádí zvedačky
uvědomuje si nezbytnost průpravné části před gymnastickým cvičením
vyjmenuje zásady zdravého životního stylu
vyjmenuje různé druhy současného tance
užívá odborné názvosloví poloh těla, prostorových útvarů, částí hodiny,
gymnastických prvků na elementární úrovni
uvědomuje si části hodiny a jejich nezbytnost (rušná část, průpravná část,
hlavní část, improvizace, závěrečná část) a ekonomicky využívá potenciál těla
na elementární úrovni kooperuje při plnění zadaných úkolů a při dosažení
vlastních záměrů
uvědomuje si nezbytnost posilování paží, zad a břicha
dodržuje hygienická a bezpečnostní pravidla

Taneční vystoupení/ účast na soutěži ve 3. ročníku I. stupně základního studia.
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Ročník
4.
5.
6.
7.
Předmět/ Obsah
Žák:
Taneční praxe
Technika
• aplikuje zásady správného držení těla a jednotlivých částí
• interpretuje zadaný pohybový úkol dle svých možností případně si volí
prostředky a spolutanečníky k jeho naplnění
• se orientuje v hudební předloze a vyjádří ji pohybem dle zadání učitele,
dle vlastní představy
• improvizuje na hudební doprovod osobitým i získaným využitím potenciálu
jemu dostupné techniky
• zná své klady a nedostatky v tanečním projevu
• tvořivě přistupuje ke ztvárnění hudebních i nehudebních podnětů
• podílí se na tvorbě taneční kompozice
• izoluje dle zadání jednotlivé části těla (hlava, hrudník, pánev, končetiny)
• pracuje s uvolněním a kontrakcí těla
• provádí další druhy toček (180°, 360°, skřížená, jazzová dle individuálních
možností žáků) s využitím práce hlavy a paží
• při tanci využívá mimiku a výraz pohybu ke korepetici či hudebnímu
doprovodu a žánru
• dle učitele napodobuje další tance z vývoje a historie tance
• provádí výchozí pozice paralerní a vytočené
• spolupracuje s ansáblovou skupinou
• orientuje se ve složitějších prostorových útvarech (choreografický útvar, změna
útvaru, improvizace v prostoru) a ve změnách prostoru
• provádí různé variace a kombinace chůze dle tanečních stylů (uvolnění těla,
zpevnění těla a běhu a kultivuje na nich držení celého těla
• provádí točky (jazzová aj.) i v prostoru a aktivně pracuje hlavou
• prohloubil práci s rekvizitou, vyhledává možnosti užití rekvizit
• dle učitele napodobí základní taneční pozice horních a dolních končetin, hlavy,
na elementární úrovni
• s jistotou mění polohu těla a hlavy dle číselných označení tanečního prostoru i
při změně prostoru
• orientuje se v názvech poloh těla (plié, demi plié, grand plié, relevé, pasé)
• provádí hrudní a bederní záklony pod vedením učitele
• k pohybovému ztvárnění využívá výrazových prostředků
Osobnost žáka
• si uvědomuje důležitost ostatních členů skupiny, spolupracuje s nimi a účelně
se zapojuje do interpretační a tvůrčí činnosti
• objevuje a dotváří svou taneční osobnost
• hodnotí vlastní projev realizovaný v rámci tanečního vystoupení a přípravy
pod vedením učitele a přijímá kreativní kritiku
• hodnotí projev spolutanečníků s užitím kreativní kritiky, uvědomuje si jejich
silné a slabé stránky a využívá jich ve vlastních námětech
• respektuje individualitu spolutanečníků i pedagoga
• podílí se na výběru hudby a kostýmů
• se domlouvá se spolutanečníky a aktivně se podílí na přípravě vystoupení
• hodnotí klady vystoupení a navrhuje možnosti zlepšení
• využívá v choreografii útvary ze svého těla a těl spolužáků, který závisí na
vzájemné důvěře a spolupráci
Gymnastická
• zvýšil rozsahy končetin (provaz, roštěp, placka, průplav)
praxe
• využívá přeskoky a různé druhy skoků (nůžky, čertík, jelení skok, dálkový
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•
•
•
•
Taneční kultura •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

skok) a dbá na měkký doskok
s jistotou provádí různé druhy kopů a výkopů končetin v různých polohách těla
obohatil znalost rovnovážných cviků (letadélko, stříška)
využívá jednoduché vzpory
provádí další gymnastické prvky: most ze stoje, rondát, rybička, další druhy
kotoulů, stoj na rukou/ hlavě, přemet stranou aj. dle individuálních schopností
vyjmenuje různé styly současných i historických tanců
určí charakteristické znaky pohybu v různých oblastech tanečního umění
získal představu o historickém vývoji tance, hlavních představitelích
i interpretech
zná fyziologii těla na elementární úrovni, uvědomuje si principy prováděného
pohybu a uplatňuje je při nácviku i při vystoupeních
prohloubil znalost zdravého životního stylu včetně relaxace
vnímá a hodnotí komunikační obsah choreografického díla
v diskusi či dialogu užívá základní odborné názvosloví
si osvojil hygienická a bezpečnostní pravidla
kooperuje se skupinou ve své přirozené roli, přijímá i role další a uplatňuje je
při vedení a organizaci dílčích úkolů
informuje spolužáky o svých setkáních s tanečním uměním, hodnotí a předává
své poznatky a zážitky z vystoupeních
předkládá návrhy při tvorbě i přípravě vystoupeních

Absolventské vystoupení/ účast na soutěži v 7. ročníku I. stupně základního studia.
Základní studium II. stupně
Název vyučovaného předmětu
Předmět / Ročník
Kolektivní výuka** Gymnastická praxe***
Taneční praxe***
Taneční kultura****
Celkem

Týdenní hodinová dotace
1.*
2.
3.
4.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3

* od 14 let
** vyučujeme v kolektivech max. 15 žáků, ke každému žákovi a jeho potřebám přistupujeme individuálně, třídy jsou
smíšené, hodinové dotace jsou přizpůsobeny dle ročníků většiny žáků ve skupině
*** vzdělávací obsah oblasti taneční tvorba a interpretace
**** vzdělávací obsah oblasti recepce a reflexe

Ročník
1.
2.
3.
4.
Předmět/ Obsah
Žák:
Taneční praxe Žák:
Technika
• prohloubil získané dovednosti a znalosti • při improvizaci využívá
z I. stupně studia
koordinace celého těla i izolace
jeho částí s ohledem
• improvizuje dle hudební předlohy nebo
na preciznost provedení
námětu a dbá na preciznost provedení
• využívá korepetitora k realizaci vlastních • vyhledává informace, hudbu,
videa aj. dle svého zaměření
tanečních i relaxačních představ
•
se aktivně zapojuje
• uvědoměle provádí pohyby dle časového
do scénického řešení
i prostorového určení ve vnějším i vnitřním
choreografie, vynáší návrhy
prostoru a dbá na co nejlepší provedení
• se orientuje v hudebním
• vytváří variace i celé choreografie, kde
doprovodu a v prostorových
uplatňuje získané schopnosti a dovednosti
změnách choreografie
• spolupracuje při scénickém řešení
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•
•
•

Osobnost žáka

•
•
•
•
•
•

Gymnastická
praxe

•
•
•
•
•
•
•

Taneční kultura •
•
•

•
•

choreografie (návrh kostýmů, kulis,
•
nástupů, závěrů, užití rekvizit a světel,
spolupráce s ostatními obory)
vytváří si taneční pamětní repertoár
uplatňuje výchozí pozice paralelní a
•
vytočené
pokud nastoupí do II. stupně základního
•
studia bez absolvování I. stupně
základního studia, učitel organizuje výuku a •
výstupy dle odpovídajících materiálů z I.
stupně základního studia s přihlédnutím
k reálným možnostem žáka
utváří svou taneční osobnost se speciálními •
rysy v improvizaci a respektuje
individualitu druhých
respektuje učitele jako taneční autoritu
a vůdčí osobnost ve studiu
•
účastní se na diskuse celé skupiny, vynáší
návrhy, soudy, kreativní kritiku
•
vyhledává zdroje informací, inspirace
i možností vystoupení, na kterých se
aktivně podílí
spolupracuje s mladšími tanečníky a je jim •
vzorem
navrhuje možnosti spolupráce s hudebními •
skupinami
využívá při tanci velkých rozsahů
•
využívá různého provedení přeskoků
a dalších druhů skoků v prostoru
používá různé druhy kopů a výkopů
končetin v různých polohách těla
•
provádí a využívá rovnovážné cviky
a vzpory individuálně i v párech a skupině
provádí další gymnastické prvky a dbá o
nejlepší provedení cviků
podílí se na záchraně při cvičení mladších
dětí a spolužáků
uvědoměle provádí nácvik základních
gymnastických cviků dle správné metodiky
vnímá člověka jako celek intelektuální,
•
emocionální a fyzický
využívá odborné názvosloví a pojmosloví •
z oblasti techniky pohybu a taneční tvorby
diskutuje a argumentuje při rozboru
•
a hodnocení choreografií, vlastního
tanečního a choreografického provedení
a provedení spolutanečníků
•
uvědomuje si nezbytnost dodržování zásad
zdravého životního stylu a uplatňuje je
•
prohloubil znalosti z historie a vývoje tance
dle svého osobnostního zaměření
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tančí sólově, párově i skupinově
a využívá všech doposud
získaných dovedností,
vědomostí a znalostí
vnímá tanec jako možnost
uměleckého vyjádření
má vytvořený taneční pamětní
repertoár
pod vedením učitele se připraví
na absolventské vystoupení či
soutěž
vytváří variace popř. jednoduché
choreografie s užitím výrazových
protředků při nichž kooperuje s
celou skupinou
obhájí vybranou hudbu pro
umělecký záměr a respektuje
výběr jiného žáka
dotváří svou uměleckou osobnost
a stává se vzorem pro mladší
tanečníky i spolutanečníky
s učitelem i spolužáky konzultuje
provedení a možnost náprav
zná své silné stránky a nadále
pracuje na nedostatcích
uplatňuje ve variacích
a choreografiích gymnastické
prvky dle vlastních možností,
individuálních možností členů
skupiny i celého kolektivu
vyhledává možnosti dalších
i párových a skupinových
gymnastických prvků

uvědomuje si nezbytnost rozvoje
celku člověka
obohacuje a využívá názvosloví
techniky pohybu a taneční tvorby
aplikuje teoretické znalosti
z oblasti zdravého životního stylu
do praxe
se orientuje ve vývoji tance a
tanečních technik
diskutuje a účelně argumentuje
při rozboru a hodnocení
choreografií, vlastního tanečního

• experimentuje s dalšími druhy tance
(historické i současné)
• uvědomuje si důležitost průběhu,
spolupráce, empatie, řešení konfliktů i
nezbytnost výsledku
• vyhledává taneční vzory, dle kterých
obohacuje taneční techniku, výraz i
zapojení individuálních, skupinových
gymnastických prvků

a choreografického provedení
a provedení spolutanečníků
• je tolerantní k názorům druhých,
přijímá je jako jedinečné
umělecké osobnosti
• má taneční vzory, dle kterých
obohacuje taneční techniku,
výraz, variace i zapojení
individuálních i skupinových
gymnastických prvků

Absolventské vystoupení/ účast na soutěži ve 4. ročníku II. stupně základního studia.
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5.4. Studium pro dospělé

Studium pro dospělé je určeno studentům od 18 let a výše. Pro stávající studenty II. stupně je
navazujícím studiem po úspěšném ukončení základního studia II. stupně.
Vzdělávací obsah studia pro dospělé stanovuje učitel na základě vzdělávacích potřeb studentů.

Délka studia
Hudební obor
Výtvarný obor
Taneční obor

4 roky
1 hodina individuální výuky týdně s možností navštěvovat i kolektivní předměty
(komorní hra, orchestrální hra, souborová hra, základy souhry, hudební nauka)*
2 hodiny kolektivní výuky týdně**
2 hodiny kolektivní výuky týdně**

* dle individuálních potřeb studenta a dle potřeb školy, doporučuje ředitel školy
** studenti jsou zařazeni do skupin žáků II. stupně s přihlédnutím na jejich individuální potřeby
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5.5. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Pro žáky vykazující nadprůměrné studijní výsledky nebo žáky s profesním zaměřením na umělecký
obor navštěvující I. a II. stupeň základního studia zajistí ZUŠ Heřmanův Městec individuální
podmínky pro rozvoj jejich talentu zařazením do studia s rozšířeným počtem hodin.
Obsah studia stanoví učitel daného studijního zaměření vždy k 1. září daného školního roku na jeden
školní rok (výjimečně lze do tohoto studia zařadit žáka i v průběhu roku).
Do studia s rozšířeným počtem hodin jsou zařazováni žáci na návrh učitele studijního zaměření a po
schválení ředitelem školy.
Žákovi je výuka navýšena o 1 vyučovací hodinu (platí pro všechny vyučované obory).
Na konci roku prokáže žák své schopnosti před zkušební komisí, která se skládá minimálně
z 2 vyučujících a ředitele školy. Na základě výsledku zkoušky mu je či není dále doporučena rozšířená
výuka, a to vždy k 1. září daného školního roku (platí pro všechny vyučované obory).
Cílem studia žáka s mimořádným talentem je účast na soutěžích, aktivní účast v souborech a v případě
žákova zájmu úspěšné přijímací řízení na konzervatoř nebo jinou odbornou střední, případně vysokou
školu s uměleckým zaměřením.

Předmět: Příprava na školu
Příprava na školu je určena žákům všech vzdělávacích zaměření a všech
oborů. Výuka může probíhat individuálně i kolektivně. Tento předmět v
hodinové dotaci 0,5 - 1 hodina týdně je žákovi přidán na žádost učitele a
po schválení ředitelem školy. Výuka je určena pro žáky, kteří školu
navštěvují a rozhodli se pokračovat ve studiu na střední nebo vysoké škole
s uměleckým zaměřením. Výuka je přizpůsobena potřebám žáka a
požadavkům na přijímací zkoušky.

5.6. Vzdělávání žáků se speciálními potřebami
Do studijních oborů jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami po prokázání
nezbytných předpokladů ke studiu. Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni
žáci:
1. na základě potvrzení z pedagogicko-psychologické poradny
2. na návrh učitele studijního zaměření a schválení ředitele školy (sociální znevýhodnění)
Žák je vyučován podle individuálního vzdělávacího plánu, který je zpracován na základě doporučení
školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce žáka. Náležitosti individuálního
vzdělávacího plánu vycházejí z příslušné legislativy.
Žák se umělecky rozvíjí dle dispozic vypsaných pro dané obory a je hodnocen dle jejich rozvoje,
přípravy na hodinu a dle práce v hodině. Žák je zapojován do společných i individuálních úkolů podle
stupně svého omezení, aniž by byl srovnáváním s ostatními žáky.
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6. Hodnocení
6.1. Hodnocení žáků
Hodnocení žáků slouží jako zpětná vazba pro žáky či zákonné zástupce a zároveň jako prostředek
k dosažení lepších a komplexnějších výsledků.
Žáci jsou průběžně hodnoceni písemně nebo slovně do žákovských knížek minimálně 1 x do měsíce.
Učitelé pracují s individualitou každého žáka a rozvíjí jeho vrozené dispozice pro umělecký obor, které
během studia zaznamenávají do katalogových listů a hodnotí individuální rozvoj těchto dispozic.
Žáci přípravných studií jsou hodnoceni způsobem odpovídajícím jejich věku a vyspělosti (obrázky,
samolepky popř. nápodoba vysvědčení). Vychází se zejména přiměřeným způsobem z kritérií 1-3 pro
základní studium.
Na konci roku žáci základního studia obdrží vysvědčení, kde jsou hodnoceni známkou (známkami),
která je odvozena z několika kriterií:
1. Rozvoj vlastních dispozic:
• v hudebním oboru: sluchových, zrakových, rytmických, intonačních, fyzických, dechových,
kde jako parametr slouží dispozice žáka na začátku studia
• ve výtvarném oboru: vnímání, vyjadřování, myšlení, pozorování, kde jako parametr slouží
dispozice žáka na začátku studia
• v tanečním oboru: sluchových, zrakových, rytmických, fyzických, dechových, rozsahových,
silových, prostorových aj., kde jako parametr slouží dispozice žáka na začátku studia
2. Příprava na hodinu
• splnění domácího úkolu zadaného učitelem
• donesení pomůcek, žákovské knížky
• včasný příchod a připrava pomůcek
3. Práce v hodině
• aktivita v hodině
• znalost a aplikace probrané látky
4. Zkouška
Hudební obor
• na konci 3. ročníku I. stupně základního studia vykoná žák postupovou zkoušku před komisí
ze hry na nástroj a teoretických znalostí z hudební nauky, ze které dostane známky, které jsou
součástí hodnocení za celý rok z příslušných předmětů
postupová zkouška ve 3. ročníku se skládá ze 3 částí:
a) stupnice, technická skladba, přednes
b) hra a transpozice písní, hra z listu
c) teoretické znalosti z hudební nauky
• v 5. ročníku vykoná žák závěrečnou zkoušku z hudební nauky formou seminární práce, kterou
obhájí před komisí a zkoušku ze hry na nástroj, která sestává ze hry a transpozice předepsaných
písní (viz studijní zaměření)
Výtvarný obor
• prezentace prací na výstavách, soutěžích a přehlídkách
Taneční obor
• veřejná vystoupení, účast na soutěžích a přehlídkách
5. Koncerty
Hudební obor
• na konci 7. ročníku I. stupně a 4. ročníku II. stupně základního studia vykoná žák závěrečnou
zkoušku formou hry na absolventském koncertu (výjimečně před komisí)
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6.2. Hodnocení školy
1. Pedagogický sbor
a) výsledky žáků jednotlivých pedagogů (koncerty, soutěže, výstavy)
b) motivace žáků jednotlivých pedagogů (zájem žáků a docházka), motivace vlastním příkladem
c) jednotné pedagogické působení na žáky (propojení teorie s praxí, spolupráce pedagogů při výuce)
d) profesní rozvoj pedagogů (školení, kurzy)
e) plánování výuky (přípravy na hodinu, příprava notového materiálu, koncerty, tematické výlety,
koncerty, výstavy a soustředění)
f) orientace v administrativě (zápis do žákovských knížek, třídních knih, plány práce aj.)
g) zpětná vazba pro učitele i žáky (nahrávky, fotografie)
h) komunikace a interakce mezi učitelem a žákem
i) pracovní nasazení, plné využívání vyučovacích hodin
j) účast na školních akcích a spolupráce s kolegy na jejich organizaci
k) vlastní aktivita při prezentaci školy a kulturně osvětové činnosti
l) ztotožnění jednotlivých pedagogických pracovníků s ŠVP
m) znalost a dodržování platných předpisů
n) bezpečnost žáků, úrazy, ochrana osobních údajů
2. Komunikace s veřejností
a) komunikace se zákonnými zástupci o průběhu a výsledcích studia
b) informační systém pro veřejnost (web školy, nástěnky s informacemi, články v novinách, prezentace
činnosti a výsledků pedagogické práce, informace o akcích školy, změnách rozvrhů, historie školy,
organizační schéma, podmínky zápisu ke studiu, studijní zaměření, školné, nejdůležitější vnitřní
předpisy atd.)
c) spolupráce s rodiči a širší veřejností (spolupráce s městy a obcemi, výpomoc rodičů na školních
akcích, spolupráce s rodiči ve výuce atd.)
d) komunikace se školskými zařízeními (akce na MŠ, ZŠ), vlastní akce, akce obcí a společenských
organizací
3. Klima školy
a) prostředí pro výuku (materiální vybavení školy, pomůcky pro výuku, výzdoba školy, prostory školy)
b) mezipředmětové vztahy a spolupráce (mezipředmětové a mezioborové vztahy při organizaci
koncertů i výuky)
c) vnitřní komunikační a informační systém (vnitřní informační server, program na evidenci žáků,
dálkový přístup, internet)
d) vztahy mezi zaměstnanci školy
e) vztahy mezi žákem a učitelem
f) vztahy mezi vedením školy a zaměstnanci
g) vztahy se zřizovatelem
h) spokojenost v zaměstnání
i) jasná pravidla chodu školy
j) společné cíle vedení a zaměstnanců
k) jasná koncepce rozvoje a řízení školy
4. Řízení školy
a) delegování pravomocí na pracovníky na nižším stupni řízení
b) jasné a srozumitelné plánování
c) organizování vnitřního chodu školy
d) odměňování
e) motivace zaměstnanců
f) vytváření dostatečného počtu pozitivních podnětů
Použité fotografie žáků školy jsou pouze ilustrační.
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