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2. CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY 
 

2.1 Počet oborů a velikost školy 

Umělecké obory vyučované na ZUŠ F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17     

 hudební (dále HO) 

 výtvarný (dále VO) 

 taneční  (dále TO) 

                                                        

 Celková  kapacita školy: 460 žáků 

 

Výuka může probíhat o víkendu a v době prázdnin. 

2.2 Historie a současnost školy 

 

Již za okupace byly úvahy o zřízení hudební školy v Kostelci nad Orlicí. Dne 1. 9. 1951 zde 

byla otevřena pobočka hudební školy v Týništi nad Orlicí. Nejprve spravoval pobočku v Kostelci 

nad Orlicí pan ředitel Špatenka, po jeho úmrtí pak Josef Kubíček, nový ředitel hudební školy 

v Týništi nad Orlicí. Od 1. 9.1964 se stala kostelecká škola pobočkou LŠU  v Rychnově nad  

Kněžnou, kde byl ředitel pan Josef Dobeš. Vyučovalo se v budově ZDŠ na náměstí, protože 

hudební škola neměla samostatnou budovu. V roce 1964 dochází k likvidaci muzea a vyklizené 

prostory jsou přislíbeny LŠU. 7. února 1966 bylo slavnostně zahájeno vyučování v nově 

upravených místnostech Lidové školy umění v Kostelci nad Orlicí, v nynější budově, ale stále jako 

v pobočce Rychnova nad Kněžnou. Aby mohla vzniknout samostatná lidová škola umění, musely 

být dodrženy směrnice tehdejšího Ministerstva školství a kultury, tj. otevření nejméně 3 oborů se 

200 žáky. To se nakonec podařilo. Vedle oboru hudebního, se zřizuje i obor výtvarný a literárně-

dramatický. 

 Od 1. 9. 1966 vzniká samostatná Lidová škola umění v Kostelci nad Orlicí. Jejím ředitelem 

byl Josef Dobeš. Celkový počet všech žáků byl 220. 

Od doby vzniku LŠU v Kostelci nad Orlicí se počet žáků pohyboval každý školní rok vždy 

kolem 200, počet učitelů od 5 do 7. V letech 1973/74 přibylo vyučování v pobočce ve Vamberku, 

umístěné původně jen dočasně, ale zřejmě nastálo, v budově ZDŠ Vamberk. 

Ve školním roce 1990/91 začalo vyučování na pobočce v Častolovicích, opět v budově 

tamní základní školy. 

Od 1. ledna 2005 se škola stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou a nese název 

Základní umělecká škola F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17. 
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Základní umělecká škola F. I. Tůmy v Kostelci nad Orlicí spolupracuje s mateřskými 

a základními školami ve městě i v okolí, se SK Rabštejn, s Nadací bratří Kinských 

a společenskými organizacemi města. Žáci školy reprezentují školu i město na soutěžích.  

 V průběhu školního roku vystupují žáci se svými učiteli na interních či externích 

koncertech školy, vernisážích, besedách apod. Práce žáků výtvarného oboru je možné shlédnout 

na výstavách  nejenom v prostorách školy, ale i ve vestibulu Městského úřadu v Kostelci nad 

Orlicí. Velice hodnotná jsou  i celovečerní představení tanečního oboru. 

 Motivace žáků a rozvoj jejich vztahu k umění je podporována organizováním vzdělávacích 

zájezdů na divadelní představení, koncerty a výstavy (Státní opera Praha, Národní divadlo v Praze, 

v Brně, Rudolfinum v Praze, Filharmonie v Hradci Králové, Moravské divadlo v Olomouci apod.), 

ale také pořádáním interních  koncertů. 

Péče o rozvoj vztahu žáků k umění, úctě ke škole a městu svědčí o svědomité práci všech 

pedagogů. 

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

  

Škola má průměrně 20 zaměstnanců. Pedagogický sbor je řadu let stabilizovaný 

a kvalifikovaný. Prioritou školy je kvalitní umělecké vzdělávání žáků, tudíž je velký důraz kladen 

na další vzdělávání pedagogických pracovníků a spolupráci s vyššími odbornými školami jako 

jsou konzervatoře či vysoké školy. Škola klade důraz na vzájemnou spolupráci mezi hudebním 

výtvarným a tanečním oborem. 

 

2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce. 

 

Naše škola pořádá pravidelně třídní přehrávky, žákovské koncerty, absolventské koncerty 

v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, výstavy prací žáků výtvarného oboru, celovečerní 

představení tanečního oddělení aj. Tradicí se již stal Slavnostní koncert ZUŠ, Dny otevřených 

dveří, výchovné koncerty pro žáky MŠ a ZŠ z města i okolí, pololetní a závěrečné koncerty na 

pobočkách v Častolovicích a ve Vamberku. Žáci naší školy zajištění kulturní vystoupení nejenom 

v našem regionu, ale i v jiných místech České republiky. Dětský pěvecký sbor aktivně reprezentuje 

školu při nejrůznějších příležitostech v místě i v širším okolí. 

Pořádáme výchovné koncerty pro žáky ZŠ s názvem „Děti dětem“. Během svého studia žáci 

ZUŠ navštěvují koncerty či představení profesionálních těles či zajímavé výstavy v České 

republice. Učitelé mají možnost se svými žáky využít konzultací u odborných pedagogů z vyšších 

uměleckých škol.  

 Regionální spolupráce a mezinárodní spolupráce probíhá dle individuální nabídky. Škola 

se každoročně zapojuje do pořádání místního hudebního festivalu F. I. Tůmy. 
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2.5 Vybavení školy a její podmínky 

 

Škola sídlí v budově  Staré radnice na Palackého náměstí v Kostelci nad Orlicí. Pobočka ve 

Vamberku se nachází v prostorách ZŠ Vamberk, rovněž i pobočka v Častolovicích (ZŠ 

Častolovice). K pravidelným koncertům využívá škola nejen svůj koncertní sál, ale i Sk Rabštejn 

v Kostelci nad Orlicí, dále prostory Nového zámku v Kostelci nad Orlicí,  sál v budově U Lva 

v Častolovicích a v Sokolovně ve Vamberku. Výtvarný obor vystavuje práce svých žáků 

v prostorách školy, dále i  ve vstupní hale Městského úřadu  Kostelec nad Orlicí a v jiných 

vhodných prostorách. 

Naše škola vytváří odpovídající podmínky pro zajištění kvalitní výuky základního 

uměleckého vzdělávání. Učebny jsou vkusně zařízeny a dostatečně vybaveny učebními 

pomůckami. Materiální vybavení školy je stále systematicky obnovováno a rozšiřováno. Plně 

využity jsou všechny učebny budovy Staré radnice, včetně koncertního  sálu, který je zároveň 

místem pro výuku hudební nauky. V budově školy je zařízený taneční sál, který je bohužel 

menších rozměrů. Taneční sál je vybaven zrcadly a baletními tyčemi, podlahovou krytinou  

(baletizol), který je speciálně určený k výuce v tanečním oboru. 

Vyhovující podmínky má škola pro výuku hudebního oboru, neboť škola disponuje 

základním inventářem hudebních nástrojů, které také bezúplatně půjčuje na omezenou dobu svým 

žákům.  Archiv hudebních nástrojů je pravidelně obnovován o nové nástroje, na stávajících 

nástrojích se provádí pravidelná údržba. Průběžně je doplňován i notový materiál, odborná 

literatura, učebnice a učební pomůcky školy. Téměř v každé učebně je pravidelně laděný klavír či 

pianino. Učebny Hudební  nauky, tanečního a výtvarného oboru jsou vybaveny potřebnou moderní 

ICT technikou. Výtvarný obor má k dispozici grafický lis, keramickou vypalovací pec, fotoaparáty 

aj. Škola má velmi bohatý archiv tanečních kostýmů, který je využíván k vystoupením tanečního 

oboru. Profesionální kostýmy jsou pravidelně doplňovány a obnovovány.  

 Škola provozuje počítačovou síť. Celá budova je pokryta WI-FI sítí. Svoji činnost 

prezentuje škola prostřednictvím svých webových stránek (http://www.zus-kostelec.cz). Učitelé 

jsou vybaveni notebooky, počítači a kopírkami. V učebnách je k dispozici audio a vizuální 

technika. Všechny učebny mají možnost částečného zatemnění.  

 Budova je  zajištěna elektronickým zabezpečovacím zařízením. Vstup do budovy je 

zajištěn bezpečnostním kódovacím systémem. 

 

Hygienické a bezpečnostní podmínky školy:  

 V budově je vybudované vyhovující sociální zařízení. Učebny jsou vytápěny 

akumulačními kamny na potřebnou pokojovou teplotu. Třídy jsou dostatečně osvětleny a větrány. 

Pracovníci i žáci jsou pravidelně školeni v oblasti BOZ, BOZP a PO. 

 

 

 

http://www.zus-kostelec.cz/
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3.  ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 
 

3.1 Zaměření školy 

 

Naše škola nemá jasnou vyhraněnost, ale jejím cílem je poskytovat co nejširší  vyváženou 

vzdělávací nabídku. Jsme školou, která prosazuje vzájemnou mezioborovou spolupráci a snaží se 

o srovnatelnou kvalitu a úroveň všech  oborů. Škola dbá na týmovou spolupráci nejenom učitelů, 

ale i žáků a cíleně spolupracuje při vytváření společných projektů. Snaží se o zapojení žáků do 

komorních seskupení. Snaží se vést žáky k vlastnímu sebehodnocení a kultivovat jejich kulturní 

povědomí. 

 Naše ZUŠ organizuje výuku ve třech oborech. Nejpočetněji je zastoupený obor hudební. 

Dětský pěvecký sbor má své studijní zaměření – Sborový zpěv, navštěvují ho však i žáci jiných 

studijních zaměření jako nepovinný předmět. 

 

3.2 Vize školy 

 

 Vést žáky ke schopnostem kolektivní spolupráce a komunikace. 

 Podílet se na kulturním životě ve městě. 

 Být vyhledávaným centrem umělecké vzdělanosti v našem městě a jeho okolí. 

 Vést žáky k praktickému uplatnění v amatérských souborech. 

 Vytvořit podmínky pro kvalitní přípravu žáků na vyšší typy uměleckých škol. 
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4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ  STRATEGIE 

4.1 Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci 

 

Žák: 

 disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat 

prostředky pro umělecké vyjádření. 

 

 Cílevědomým vedením předkládáme dětem umění jako způsob komunikace , snažíme se je 

zaujmout tak, aby chtěly objevovat vlastní schopnosti a rozvíjet je. 

 Maximálně respektujeme individualitu každého žáka. 

 Upevňujeme a prohlubujeme získaný zájem pomocí postupných úspěchů, ukazujeme žákům 

možné cíle a pomáháme jim k jejich uskutečňování. 

 Předkládáme umění jako určitý způsob umělecké komunikace mezi všemi účastníky 

uměleckého procesu pomocí cílevědomého vedení k využívání uměleckých prostředků 

v dané oblasti studia. 

 Praktickými ukázkami v hodinách ukazujeme žákům, jak samostatně pracovat na zlepšení 

jejich dovedností.   

 Vysvětlujeme nutnost teoretického základu a získávání vědomostí pro uměleckou činnost. 

 Během školního roku pořádáme množství koncertů, třídních přehrávek a jiných představení, 

které dávají žákům možnost k samostatnému uměleckému vyjádření. 

 

Žák: 

 proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu. 

 

 Zařazujeme do hodin poslech nahrávky s následnou diskusí a hodnocením. 

 Při studování nové skladby si povídáme o autorovi, o uměleckém slohu, ve kterém dílo 

vzniklo. 

 Pomocí médií seznamujeme žáky s význačnými osobnostmi v uměleckém životě i jejich 

díly. 

4.2 Strategie pro kompetenci  osobnostně sociální 

 

Žák: 

 disponuje pracovními návyky, které jsou utvářeny soustavnou uměleckou činností a které 

formulují jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou orientaci. 

 

 Teoreticky i prakticky a také vlastním příkladem seznamujeme žáka s pracovními návyky a 

po té je i vyžadujeme. 

 Motivujeme slovním hodnocením v hodinách – vyzvedneme hlavně  klady žáka. 

 Vyžadujeme, aby žák pravidelně a připravený docházel do hodin. 

 Klademe důraz na spolupráci s rodiči pro hlubší pochopení žákova chování. 
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Žák: 

 účelně se zapojuje do společných uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost 

za společné dílo. 

 

 Pořádáme koncerty, zájezdy, výstavy - společné projekty a tím od nejmladšího věku 

zapojujeme děti do dění ve škole. 

 Učíme žáka spolupráci na vytváření společných kolektivních děl, vedeme ho 

k zodpovědnosti za společné dílo, k toleranci a respektování svých spolužáků. 

 V průběhu studia zapojujeme žáky do společným projektů či kolektivních prací. 

 

4.3 Strategie pro kompetenci kulturní 

 

Žák: 

 je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské 

existence. 

 

 Poskytujeme žákům dostatek možností k vlastní prezentaci na veřejnosti. 

 Seznamujeme žáky s kulturním děním v jeho oboru. 

 Všechny žáky vedeme ke každoroční prezentaci na veřejnosti – učitelé jdou příkladem. 

 Navštěvujeme kulturní akce všech druhů - vedeme žáky k návštěvám koncertů, představení, 

galérií, výstav – vybavujeme žáky dostatkem uměleckých a kulturních zkušeností pro jejich 

život i pro výchovu jejich potomků. 

 Dbáme na chování žáků ve společnosti a věnujeme pozornost jejich vhodnému  oblečení při 

všech kulturních akcích. 

 Pěstujeme mezi žáky dobré a přátelské  vztahy. 
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5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 
 

Charakteristika hudebního oboru 

Hudební obor je nejpočetnějším oborem na ZUŠ co do počtu žáků i pedagogů. Napomáhá 

kultivovat žáka jako celistvou osobnost a otvírá mu bránu do světa umění. Nabízí mu různé 

možností výuky hudby. Jednotlivá studijní zaměření jsou nastavena tak, aby se žákovi dostalo 

patřičného vzdělání ve hře na nástroj, ve zpěvu, v kolektivní hře v souboru či ve sborovém zpěvu.  

 Hudební obor je realizován přípravným studiem (1 - 2 roky) pro I stupeň, přípravným 

studiem pro II. stupeň (1 rok, toto studium je určeno pro ty žáky, kteří neabsolvovali I. stupeň. 

základního studia), základním studiem prvního stupně (7 let), základním studiem druhého stupně 

(4 roky) a studiem pro dospělé (4 roky). Do přípravného studia se nekoná talentová zkouška, pro 

přijetí žáka jsou rozhodující jeho předpoklady ke studiu, které se sledují při přijímacím pohovoru. 

Přípravné studium není povinné a jeho absolvování není podmínkou pro přijetí do prvního ročníku 

základního studia. Podmínkou pro přijetí žáka do I. stupně základního studia je úspěšně vykonaná 

talentová zkouška před komisí.  

V průběhu studia (1.-5. ročník I. stupně) navštěvují žáci teoretický předmět Hudební nauka 

a jsou zapojováni do kolektivních seskupení (kolektivní hudební praxe aj.). Studium prvního 

stupně je zakončeno veřejným absolventským vystoupením nebo závěrečnou zkouškou před 

komisí. 

Studium II. stupně je doporučeno především absolventům I. stupně. Podmínkou pro přijetí 

do studia II. stupně je absolventský výkon I. stupně nebo  úspěšně vykonaná talentová zkouška 

před komisí.  

  I studium II. stupně je ukončeno veřejným absolventským výkonem nebo závěrečnou 

zkouškou před komisí. Pro žáky, kteří nenavštěvovali základní studium I. stupně, je určeno 

přípravné studium II. stupně v daném studijním zaměření. 

 Každý žák se v během studia zúčastní koncertů a veřejných vystoupení školy. Ředitelka 

školy může na začátku školního roku rozhodnout o navýšení hodinové dotace a to u individuální 

výuky žákům na základě jejich dosavadních vynikajících výsledků a na doporučení třídního 

učitele.  

 Všechna studijní zaměření pro dechové nástroje jsou prostupná, tzn. při přestupu na jiný 

dechový nástroj není nutné zařadit žáka do 1. ročníku, ale žák může plynule pokračovat ve studiu 

(záleží na individuálních schopnostech žáka a na druhu dechového nástroje; v těchto případech 

rozhoduje příslušný učitel). 
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5.1       Vzdělávací a studijní zaměření hudebního oboru 

 

5.1.1      PŘÍPRAVNÉ STUDIUM HUDEBNÍHO OBORU 

                                                                                                                                                                       

Studijní zaměření přípravného studia hudebního oboru: 

 Přípravná hudební výchova (PHV) 

 

5.1.2      Vzdělávací zaměření: HRA NA KLÁVESOVÉ NÁSTROJE 

                                                                                                                                                                     

Studijní zaměření přípravného studia, I. a II. stupně základního studia hudebního oboru: 

 Hra na klavír 

 Hra na keyboard 

 

5.1.3      Vzdělávací zaměření: HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE 

                                                                                                                                                              

Studijní zaměření přípravného studia, I. a II. stupně základního studia hudebního oboru: 

 Hra na housle 

 Hra na violu 

 Hra na violoncello 

 Hra na kontrabas 

 

5.1.4      Vzdělávací zaměření: HRA NA DECHOVÉ NÁSTROJE 

                                                                                                                                                             

Studijní zaměření přípravného studia, I. a II. stupně základního studia hudebního oboru: 

 Hra na zobcovou flétnu 

 Hra na příčnou flétnu 

 Hra na klarinet 

 Hra na saxofon 

 Hra na trubku 

 Hra na lesní roh 

 Hra na baskřídlovku 

 Hra na tubu 
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5.1.5      Vzdělávací zaměření: HRA NA STRUNNÉ NÁSTROJE 

                                                                                                                                                          

Studijní zaměření přípravného studia, I. a II. stupně základního studia hudebního oboru: 

 Hra na kytaru  

 Hra na elektrickou kytaru                                   

                                                                                                                                                             

5.1.6      Vzdělávací zaměření: SÓLOVÝ ZPĚV 

                                                                                                                                                         

Studijní zaměření přípravného studia, I. a II. stupně základního studia hudebního oboru: 

 Sólový zpěv 

 

5.1.7      Vzdělávací zaměření: SBOROVÝ ZPĚV 

                                                                                                                                                         

Studijní zaměření přípravného studia, I. a II. stupně základního studia hudebního oboru: 

 Sborový zpěv 

 

 

5.2       Tabulace učebních plánů hudebního oboru 

 

5.2.1      Přípravné studium hudebního oboru 

                                                                                                                                                      

Přípravné studium hudebního oboru: Přípravná hudební výchova (PHV)  

                                                                                                                        Učební plán č. PH 01 

 

Poznámka:                                                                                                                                                                  

Zde je uvedena pouze tabulace pro kolektivní formu výuky v přípravném studiu. Tabulace pro individuální 

výuku je uvedena u jednotlivých studijních zaměření. 

 

Přípravné studium I. stupně Přípravné studium 

1. ročník 2. ročník 

Přípravná hudební výchova (PHV) 1 1 

Počet vyučovacích hodin v ročníku 1 1 

Celkový týdenní počet hodin za 2 roky 2 

Nepovinné předměty 

Sborový zpěv 1 1 
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5.2.2      Základní studium I. a II. stupně hudebního oboru 

 

Studijní zaměření: HRA NA KLAVÍR                               Učební plán č. H 01 

I. stupeň základního studia Přípravné 

studium 
Základní studium 

Název vyučovacího 

předmětu 
1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Přípravná hudební výchova  1        

Hudební nauka   1 1 1 1 1   

Kolektivní hudební praxe 

Nástrojový seminář 
       2 2 

Počet vyučovacích hodin 

v ročníku 

1 2 2 2 2 2 2 3 3 

Celkový týdenní počet hodin za 7 let 16 

Nepovinné předměty 

Kolektivní hudební praxe 

Nást 

 

  1 1 1 1 1 1 1 

Přípravná hudební výchova 1         

Hudební nauka        1 1 

Sborový zpěv 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Studijní zaměření: HRA NA KLAVÍR                                                    Učební plán č. H 01-II                                                                                                                                                           

 

 

 

 

II. stupeň základního studia PS Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na klavír 1 1 1 1 1 

Kolektivní hudební praxe 

Nástrojový seminář 

 2 2   

Počet vyučovacích hodina v ročníku  3 3 1 1 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 roky  8 

Nepovinné předměty 

Sborový zpěv  2 2 2 2 

Kolektivní hudební praxe                                                                      

Nástrojový seminář 

 

2   2 2 
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Studijní zaměření: HRA NA KEYBOARD                   Učební plán č. H 02 

I. stupeň základního studia Přípravné 

studium 
Základní studium 

Název vyučovacího 

předmětu 
1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Hra na keyboard 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Přípravná hudební výchova  1        

Hudební nauka   1 1 1 1 1   

Kolektivní hudební praxe 

Nástrojový seminář 
       2 2 

Počet vyučovacích hodin 

v ročníku 

1 2 2 2 2 3 3 2 2 

Celkový týdenní počet hodin za 7 let 16 

Nepovinné předměty 

Kolektivní hudební praxe   1 1 1 1 1 1 1 

Přípravná hudební výchova 1         

Hudební nauka        1 1 

Sborový zpěv 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

                                      

                                                                                                                               

Studijní zaměření: HRA NA KEYBOARD                                              Učební plán č. H 02-II 

 

 

 

 

 

II. stupeň základního studia PS Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na keyboard 1 1 1 1 1 

Kolektivní hudební praxe 

Nástrojový seminář 

 2 2   

Počet vyučovacích hodina v ročníku  2 2 2 2 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 roky  8 

Nepovinné předměty 

Sborový zpěv  2 2 2 2 

Kolektivní hudební praxe 1 1 1 1 1 
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Studijní zaměření: HRA NA HOUSLE, HRA NA VIOLU                          Učební plán č. H 03 

I. stupeň základního studia Přípravné 

studium 
Základní studium 

Název vyučovacího 

předmětu 
1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Hra na housle, Hra na violu 1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 

Přípravná hudební výchova  1*        

Hudební nauka   1 1 1 1 1   

Kolektivní hudební praxe      1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodin 

v ročníku 

1 2 2 2 2 3 3 2 2 

Celkový týdenní počet hodin za 7 let 16 

Nepovinné předměty 

Kolektivní hudební praxe   1 1 1     

Přípravná hudební výchova 1         

Hudební nauka        1 1 

Sborový zpěv 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

 Pro studijní zaměření Hra na violu není realizováno přípravné studium I. st. 

 

 

 

Studijní zaměření: HRA NA HOUSLE, HRA NA VIOLU                    Učební plán č. H 03-II 

 

 

 

 

 

II. stupeň základního studia PS Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na housle, Hra na violu 1 1 1 1 1 

Kolektivní hudební praxe 

 

 1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodina v ročníku  2 2 2 2 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 roky  8 

Nepovinné předměty 

Sborový zpěv  2 2 2 2 

Kolektivní hudební praxe 1     
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Studijní zaměření: HRA NA VIOLONCELLO 

                                 HRA NA KONTRABAS                    Učební plán č. H 04 

I. stupeň základního 

studia 

Přípravné 

studium 
Základní studium 

Název vyučovacího 

předmětu 
1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Hra na violoncello         

Hra na kontrabas 

Hh, 

1* 1* 1 1 1 1 1 1 1 

Přípravná hudební výchova  1*        

Hudební nauka   1 1 1 1 1   

Kolektivní hudební praxe      1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodin 

v ročníku 

1 2 2 2 2 3 3 2 2 

Celkový týdenní počet hodin za 7 let 16 

Nepovinné předměty 

Kolektivní hudební praxe   1 1 1     

Přípravná hudební výchova 1         

Hudební nauka        1 1 

Sborový zpěv 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

   Pro studijní zaměření Hra na kontrabas není realizováno přípravné studium I. st. 

 

Studijní zaměření: HRA NA VIOLONCELLO 

                                 HRA NA KONTRABAS                                           Učební plán č. H 04-II 

 

 

 

Studijní zaměření: HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU                   Učební plán č. H 05 

II. stupeň základního studia PS Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na violoncello, Hra na kontrabas 1 1 1 1 1 

Kolektivní hudební praxe 

 

 1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodina v ročníku  2 2 2 2 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 roky  8 

Nepovinné předměty 

Sborový zpěv  2 2 2 2 

Kolektivní hudební praxe 1     
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I. stupeň základního 

studia 

Přípravné 

studium 
Základní studium 

Název vyučovacího 

předmětu 
1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Přípravná hudební výchova  1        

Hudební nauka   1 1 1 1 1   

Kolektivní hudební praxe      1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodin 

v ročníku 

1 2 2 2 2 3 3 2 2 

Celkový týdenní počet hodin za 7 let 16 

Nepovinné předměty 

Kolektivní hudební praxe   1 1 1     

Přípravná hudební výchova 1         

Hudební nauka        1 1 

Sborový zpěv 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

Studijní zaměření: HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU                            Učební plán č. H 05-II 

 

 

 

 

 

 

Studijní zaměření: HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU                   Učební plán č. H 06 

II. stupeň základního studia PS Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na  zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 

Kolektivní hudební praxe 

 

 1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodina v ročníku  2 2 2 2 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 roky  8 

Nepovinné předměty 

Sborový zpěv  2 2 2 2 

Kolektivní hudební praxe 1     
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I. stupeň základního 

studia 

Přípravné 

studium 
Základní studium 

Název vyučovacího 

předmětu 
1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Přípravná hudební výchova  1        

Hudební nauka   1 1 1 1 1   

Kolektivní hudební praxe      1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodin 

v ročníku 

1 2 2 2 2 3 3 2 2 

Celkový týdenní počet hodin za 7 let 16 

Nepovinné předměty 

Kolektivní hudební praxe   1 1 1     

Přípravná hudební výchova 1         

Hudební nauka        1 1 

Sborový zpěv 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

Studijní zaměření: HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU                                Učební plán č. H 06-II 

 

 

 

 

 

 

Studijní zaměření: HRA NA KLARINET                          

II. stupeň základního studia PS Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na  příčnou flétnu 1 1 1 1 1 

Kolektivní hudební praxe 

 

 1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodina v ročníku  2 2 2 2 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 roky  8 

Nepovinné předměty 

Sborový zpěv  2 2 2 2 

Kolektivní hudební praxe 1     
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                                 HRA NA SAXOFON                                                     Učební plán č. H 07 

I. stupeň základního 

studia 

Přípravné 

studium 
Základní studium 

Název vyučovacího 

předmětu 
1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Hra na klarinet               

Hra na saxofon 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Přípravná hudební výchova  1        

Hudební nauka   1 1 1 1 1   

Kolektivní hudební praxe      1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodin 

v ročníku 

1 2 2 2 2 3 3 2 2 

Celkový týdenní počet hodin za 7 let 16 

Nepovinné předměty 

Kolektivní hudební praxe   1 1 1     

Přípravná hudební výchova 1         

Hudební nauka        1 1 

Sborový zpěv 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Studijní zaměření: HRA NA KLARINET  

                                 HRA NA SAXOFON                                                 Učební plán č. H 07-II 

 

 

 

 

Studijní zaměření:   HRA NA TRUBKU 

II. stupeň základního studia PS Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na  klarinet                                                        

Hra na saxofon 

Hra na saxofon 

1 1 1 1 1 

Kolektivní hudební praxe 

 

 1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodina v ročníku  2 2 2 2 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 roky  8 

Nepovinné předměty 

Sborový zpěv  2 2 2 2 

Kolektivní hudební praxe 1     
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                                  HRA NA LESNÍ ROH  

                                   HRA NA BASKŘÍDLOVKU 

HRA NA TUBU                                         Učební plán č. H 08 

I. stupeň základního studia Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Hra na trubku                       

Hra na lesní roh                      

Hra na baskřídlovku                     

Hra na tubu 

  

 

Hra na baskřídlovku 

 

1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Kolektivní hudební praxe    1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodin 

v ročníku 

2 2 2 3 3 2 2 

Celkový týdenní počet hodin za 7 let                                            16 

16 
Nepovinné předměty 

Kolektivní hudební praxe 1 1 1     

Hudební nauka      1 1 

Sborový zpěv 2 2 2 2 2 2 2 
 

Studijní zaměření:    HRA NA TRUBKU 

                                    HRA NA LESNÍ ROH 

HRA NA BASKŘÍDLOVKU 

HRA NA TUBU                                                      Učební plán č. H 08-II 

Studijní zaměření: HRA NA KYTARU                                          

II. stupeň základního studia PS Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na  trubku                                               

Hra na lesní roh                                                

Hra na baskřídlovku                                          

Hra na tubu                   

 

1 
1 1 1 1 

Kolektivní hudební praxe 

 

 1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodina v ročníku  2 2 2 2 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 roky  8 

Nepovinné předměty 

Sborový zpěv  2 2 2 2 

Kolektivní hudební praxe 1     
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           HRA ELEKTRICKOU NA KYTARU       Učební plán č. H 09 

I. stupeň základního 

studia 

Přípravné 

studium 
Základní studium 

Název vyučovacího 

předmětu 
1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Hra na kytaru                

Hra na elektrickou kytaru 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Přípravná hudební výchova  1        

Hudební nauka   1 1 1 1 1   

Kolektivní hudební praxe      1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodin 

v ročníku 

1 2 2 2 2 3 3 2 2 

Celkový týdenní počet hodin za 7 let 16 

Nepovinné předměty 

Kolektivní hudební praxe   1 1 1     

Přípravná hudební výchova 1         

Hudební nauka        1 1 

Sborový zpěv 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

Studijní zaměření: HRA NA KYTARU                                                   

           HRA ELEKTRICKOU NA KYTARU                   Učební plán č. H 09-II 

 

 

 

 

II. stupeň základního studia PS Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na kytaru                                             

Hra na elektrickou kytaru 

 

1 1 1 1 1 

Kolektivní hudební praxe 

 

 1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodina v ročníku  2 2 2 2 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 roky  8 

Nepovinné předměty 

Sborový zpěv  2 2 2 2 

Kolektivní hudební praxe 1     
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Studijní zaměření: SÓLOVÝ ZPĚV                                         Učební plán č. H 10 

I. stupeň základního 

studia 

Přípravné 

studium 
Základní studium 

Název vyučovacího 

předmětu 
1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Přípravná hudební výchova  1        

Hudební nauka   1 1 1 1 1   

Kolektivní hudební praxe 

Sborový zpěv 

 

       2 2 

Počet vyučovacích hodin 

v ročníku 

1 2 2 2 2 2 2 3 3 

Celkový týdenní počet hodin za 7 let 16 

Nepovinné předměty 

Kolektivní hudební praxe   1 1 1 1 1 1 1 

Přípravná hudební výchova 1         

Hudební nauka        1 1 

Sborový zpěv 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

Studijní zaměření: SÓLOVÝ ZPĚV                                                       Učební plán č. H 10-II 

 

 

 

 

II. stupeň základního studia PS Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Sólový zpěv 1 1 1 1 1 

Kolektivní hudební praxe 

Sborový zpěv 

 

 2 2   

Počet vyučovacích hodina v ročníku  3 3 1 1 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 roky  8 

Nepovinné předměty 

Sborový zpěv  2 2 2 2 

Kolektivní hudební praxe 1 1 1 1 1 
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Studijní zaměření: SBOROVÝ ZPĚV                                      Učební plán č. H 11 

I. stupeň základního studia Přípravné 

studium 
Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 
1. r. 2. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Sborový zpěv 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Přípravná hudební výchova  1        

Hudební nauka   1 1 1 1 1   

Počet vyučovacích hodin 

v ročníku 

1 2 3 3 3 3 3 2 2 

Celkový týdenní počet hodin za 7 let 19 

Nepovinné předměty 

Hudební nauka        1 1 

Přípravná hudební výchova 

(((PHV)(PHV) 

1         

Komorní sbor      1 1 1 1 

 

 

 

 

Studijní zaměření: SBOROVÝ ZPĚV                                                     Učební plán č. H 11-II 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. stupeň základního studia Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Sborový zpěv 2 2 2 2 

Počet vyučovacích hodina v ročníku 2 2 2 2 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 roky 8 

Nepovinné předměty 

Komorní sbor 1 1 1 1 
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Studijní zaměření: HRA NA HOUSLE                                                                                            

HRA NA VIOLU                                                                                                                                           

HRA NA VIOLONCELLO                                                                              

                                 HRA NA KONTRABAS 

                                 HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU                                                                                                                                                               

                                 HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU                                                                                                            

                                 HRA NA KLARINET                                                                                                                               

                                 HRA NA SAXOFON                                                                                                                               

                                 HRA NA TRUBKU                                                                                                                               

                                 HRA NA LESNÍ ROH                                                                                      

                                 HRA NA BASKŘÍDLOVKU                                                                                   

                                 HRA NA TUBU                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                 HRA NA KYTARU                                                                                                    

                                HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Učební plán č. H 12 

Pozn.: Platí pouze pro absolventy I. stupně. 

5.2.3    Základní studium II. stupně hudebního oboru se zaměřením na kolektivní výuku – 

pro žáky s předběžnou hudební průpravou na úrovni absolventa I. stupně základního studia 

 

II. stupeň základního studia  Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na klavír                                                                           

Hra na keyboard                                                                                                                      

Hra na housle, Hra na violu                                                                    

Hra na violoncello, Hra na kontrabas                                                                       

Hra na zobcovou flétnu                                                                         

Hra na příčnou flétnu                                                                   

Hra na klarinet                                                                               

Hra na saxofon                                                                                                

Hra na trubku                                                                        

Hra na lesní roh                                                                        

Hra na baskřídlovku                                                             

Hra na tubu                                                                                                                                                 

Hra na kytaru                                                           

Hra na elektrickou kytaru 

                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                          Hra na lesní roh 

1 0-1 0-1 0-1 

Kolektivní hudební praxe 1 2-1 2-1 2-1 

Počet vyučovacích hodin v ročníku 2 2 2 2 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 roky 8 

Nepovinné předměty 

Sborový zpěv 2 2 2 2 
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Poznámky k učebním plánům hudebního oboru: 

 Vyučuje se: 

 individuálně předmětům Hra na klavír, Hra na housle, Hra na violu, Hra na 

violoncello, Hra na kontrabas, Hra na příčnou flétnu, Hra na klarinet, Hra na 

saxofon, Hra na trubku, Hra na lesní roh, Hra na baskřídlovku, Hra na tubu; 

 individuálně nebo ve skupině maximálně 4 žáků předmětům Hra na zobcovou 

flétnu, Hra na keyboard;  

 individuálně nebo ve skupině 2 žáků předmětům Hra na kytaru, Sólový zpěv, 

případně ve hře na dechovém nástroji jako nástroji sloužícímu k přípravě hry na 

jiný dechový nástroj; 

 individuálně nebo ve skupině 2 – 4 žáků ve všech studijních zaměřeních 

přípravného studia pro I. a II. stupeň; 

 ve skupině 2  a více žáků v předmětu Kolektivní hudební praxe a Nástrojový 

seminář; 

 ve skupině maximálně 20 žáků předmětům  Hudební nauka a Nástrojový seminář. 

 Kde je v jednom řádku tabulky učebního plánu uvedeno více předmětů, žák si jeden zvolí. 

 Do kolektivní hudební praxe může být zařazen i žák nižšího ročníku. Zařazení doporučí 

na základě žákových schopností učitel hry na nástroj. 

  

 Velikost a obsazení hudebních formací, na jejichž činnosti se podílejí v rámci vzdělávání 

v oblasti hudební interpretace a tvorba, se řídí jejich zaměřením a podmínkami školy. 

V této oblasti je možné výuku organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního 

studia. Jedná se o předměty Sborový zpěv, Nástrojový seminář, Kolektivní hudební praxe. 

 Velikost a obsazení pěveckého sboru se řídí jeho zaměřením a podmínkami školy. 

 Ve všech studijních zaměřeních I. i II. stupně jsou v učebních plánech počítány individuální 

hodiny v dotaci minimálně 1 hodiny týdně. V případě vhodných podmínek školy může 

ředitelka školy na začátku školního roku  rozhodnout o navýšení hodinové dotace a to 

u individuální výuky žákům na základě jejich dosavadních vynikajících studijních výsledků 

a na základě doporučení učitele, u kolektivní výuky na základě potřeb daného vyučovaného 

předmětu a jeho obsahu.  

 Při dodržení týdenní hodinové dotace, s výjimkou individuální výuky, může být použita 

i jiná než týdenní forma organizace studia.  

 Přípravné studium není povinné a jeho absolvování není podmínkou pro přijetí do prvního 

ročníku základního studia. Přípravné studium je jednoleté až dvouleté. Děti jsou přijímány 

do přípravného studia v případě, že splňují předpoklady ke studiu. 

 Přípravná hudební výchova je realizována formou kolektivní výuky až do počtu  20 žáků.  

 Přípravné studium II. stupně není povinné a je určeno  pro žáky starší 14 let bez předešlé 

hudební přípravy pro dané studijní zaměření. 
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5.3     Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů hudebního oboru 

 

Všeobecné poznámky k vyučovacím předmětům hudebního oboru 

 Výuka na hudební nástroje a sólový zpěv probíhá vždy individuálně, u některých studijních 

zaměření může probíhat individuální výuka také ve skupinách maximálně dvou až čtyř žáků 

(Hra na zobcovou flétnu, Hra na  kytaru, Hra na keyboard, Sólový zpěv). 

 Především v nižších ročnících lze hodinu dělit na dvě části (žák dochází 2x týdně). 

 Výuka  jednotlivých předmětů probíhá v jednotlivých hodinách (45 minut) nebo ve 

dvouhodinových či tříhodinových blocích – hodinové dotace předmětů v tabulacích 

učebních plánů vyjadřují jejich vzájemný poměr v rámci celého školního roku. 

5.3.1                                                                             PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 Účelem přípravné hudební výchovy je podchycení zájmu dětí o hudbu a zároveň pomoc 

při výběru hudebního nástroje. Výuka je realizována hravou formou odpovídající schopnostem   a 

možnostem dítěte. Cílem je rozvíjení jeho hudebních schopností, dovedností a návyků. 

Podněcujeme tvořivost dětí v elementárních činnostech pěveckých, instrumentálních, hudebně-

pohybových a poslechových. Současně je motivujeme  k další studium v ZUŠ. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

1.ročník  

Žák:  

 umí rozlišit vzestupnou a sestupnou melodii; 

 vnímá a rozliší kvalitu tónu (vysoký – nízký, dlouhý – krátký); 

 zná pojmy: zvuk, tón, takt, piano, forte, nota; 

 zvládne vytleskat zadaný jednoduchý  rytmus ve 2/4 taktu; 

 je schopen zazpívat jednoduchou píseň; 

 zná hudební abecedu. 

 

2.ročník  

Žák:  

 rozliší vlastnosti tónu; 

 rozliší vzestupnou a sestupnou melodii; 

 pozná délky not : celá, půlová, čtvrťová, osminová; 

 zapíše noty c1 – g2 do notové osnovy v hodnotách – celá, půlová, čtvrťová, 

osminová; 

 využívá pojmy: zvuk, tón, piano, forte, takt, nota, zesilovat, zeslabovat; 

 vyjmenuje stupnici C dur vzestupně a sestupně; 

 sluchově rozliší 2/4  a 3/4 takt (polka a valčík). 
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5.3.2                                                                                                            HUDEBNÍ NAUKA 

                                                                                                                                     

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Vzdělávací oblast recepce a reflexe hudby je pro všechna studijní oddělení s výjimkou 

studijního zaměření sborový zpěv realizována v předmětu Hudební nauka. Předmět Hudební 

nauka je povinný pro všechny žáky od 1. do 5.ročníku základního studia I. stupně. Jeho cílem je 

rozšířit a upevnit teoretické znalosti žáka z oblasti hudebního umění a zároveň je využít prakticky 

při hře na nástroj či při zpěvu. Nové vědomosti, dovednosti i schopnosti si žáci osvojují hravou 

formou, přičemž využívají nejrůznější  hudební pomůcky (např. CD, DVD, internet), a tak se učí 

být vnímavými posluchači hudby. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

1. ročník 

           Žák: 

 zapíše noty c1 – c3 v houslovém klíči a pojmenuje je; 

 zapíše noty f – c1 v basovém klíči a pojmenuje je; 

 vysvětlí posuvky (křížek, béčko, odrážka), umí je zapsat, objasní jejich funkci; 

 rozliší tóny a zvuky, u tónů jejich vlastnosti; 

 objasní význam základních hudebních pojmů; 

 zapíše a vyjmenuje durové stupnice do 4 křížků a F dur, určí  jejich tonický 

kvintakord; 

 rozliší takty osminové a čtvrťové; 

 sdělí základní údaje životopisu B. Smetany , A. Dvořáka. 

2. ročník 

           Žák: 

 vytvoří durové stupnice do 4 #, do 4 b a jejich T5; 

 určí a zapíše základní intervaly; 

 vytvoří krátký melodicko-rytmický útvar; 

 rozdělí hlasy do základních skupin; 

 umí použít noty šestnáctinové a nepravidelné rytmické útvary; 

 zná základní údaje o dechových a smyčcových nástrojích; 

 sdělí základní údaje vídeňských klasiků. 

3. ročník 

Žák: 

 umí vytvořit všechny durové stupnice a jejich T5; 

 rozezná a napíše mollové stupnice do 4 posuvek, včetně T5; 

 vytvoří kvintakordy a jejich obraty; 

 umí tvořit a určit základní intervaly; 

 definuje paralelní a stejnojmenné stupnice; 
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 zná základní údaje o životě a díle B. Smetany, A .Dvořáka; 

 reprodukuje náročnější rytmický útvar; 

 transponuje jednoduché melodie.                                                                                                                                                                                                                                          

4. ročník 

Žák: 

 umí sluchově rozeznat a zapsat základní intervaly; 

 umí provést enharmonickou záměnu tónů; 

 zná mollové stupnice do 7 # a 7 b; 

 propojí teoretické znalosti s praktickými dovednostmi – sluch, zpěv, rytmizace; 

 zná základní údaje z dějin hudby pro tento ročník; 

 umí základní údaje o hudebních nástrojích; 

 vyjmenuje druhy pěveckých sborů. 

5. ročník 

Žák: 

 se orientuje v různých komorních souborech; 

 objasní nejdůležitější hudební pojmy, označení a názvosloví; 

 dokáže reprodukovat složitá rytmická cvičení (synkopa, triola aj.); 

 dovede zapsat do not vedlejší kvintakordy, D7 s jeho obraty; 

 uspořádá časovou osu probraných období a přiřadí jednotlivé skladatele. 

6. ročník 

Žák: 

 zazpívá a sluchově analyzuje stupnici durovou a mollovou; 

 sluchově analyzuje  a zapíše základní a vedlejší intervaly; 

 sluchově analyzuje  kvintakordy a jejich obraty; 

 dokáže zapsat krátký rytmický a melodický diktát; 

 zná nejčastěji používané italské hudební názvosloví, dynamická, tempová               a 

přednesová označení, rozumí jim; 

 dokáže transponovat jednoduchou skladbu; 

 umí charakterizovat  umělecké období renesance, baroka a klasicismu, vyjmenuje 

nejznámější hudební skladatele a jejich díla daných období. 

7. ročník 

Žák: 

 vyjmenuje staré církevní stupnice; 

 sluchově analyzuje  D7 s jeho obraty; 

 zná zmenšený a zvětšený kvintakord, dovede ho analyzovat i sluchově; 

 dokáže zapsat těžší rytmický a melodický diktát v houslovém i basovém klíči; 

 zvládne reprodukovat obměňovaný melodicko-rytmický motiv; 

 s pomocí harmonických funkcí vytváří jednoduchý doprovod; 

 umí charakterizovat  umělecké období romantismus, impresionismus a 20. století, 

vyjmenuje nejznámější hudební skladatele a jejich díla daných období. 
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5.3.3                                                                                                           HRA NA KLAVÍR 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Klavír patří mezi velmi oblíbené a hojně rozšířené hudební nástroje s dlouholetou tradicí. 

Má široké využití jako sólový nástroj, ale i jako nástroj doprovodný. Učí žáka melodickému        i 

harmonickému cítění. Rozvíjí ho i v oblasti improvizační hry a hry z listu.   

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Přípravné studium 

1. – 2. ročník 

           Žák: 

 s pomocí učitele zvládne správné držení těla a volnost paží; 

 se orientuje zrakem i hmatem podle skupinek černých kláves na klaviatuře; 

 rozezná klávesy  (c, d, e, f, g, a, h); 

 využívá hry portamento, staccato a legato 2 až 3 tónů; 

 dokáže vytleskat a zahrát jednoduchá rytmizovaná a melodizovaná říkadla nebo 

jednoduché dětské písně; 

 umí podle sluchu vyhledat na klavíru jednoduchou lidovou píseň, přenést ji do 

různých oktáv a transponovat do jiných tónin; 

 zahraje lidovou píseň jednou rukou, střídáním rukou  nebo s jednoduchým 

doprovodem (dudácká kvinta); 

 hraje snadné instruktivní skladby kratšího rozsahu  tří a čtyřručně spolu s učitelem. 

 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

1. ročník 

           Žák: 

 na vyzvání učitele zvládne správné sezení s oporou a má uvolněný hrací aparát; 

 se orientuje po celé klaviatuře;  

 čte jednoduchý notový zápis v houslovém  a basovém klíči (malá a první oktáva);   

 s pomocí učitele je schopen poznat elementární hudební formy (předvětí, závětí, 

malá písňová forma); 

 při hře realizuje základní dynamická znaménka – piano, mezzoforte, forte; 

 rozezná náladu skladby (veselá, smutná) a tempo skladby (rychlá, pomalá, např. 

pochod, ukolébavka); 

 dle notového zápisu dokáže použít hru portamento, staccato, legato; 

 hraje dvojhmaty; 

 improvizuje lidové písničky s jednoduchým harmonickým doprovodem (T, D). 
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2. ročník 

Žák: 

 hraje durové stupnice od bílých kláves zvlášť, později protipohybem a k nim daný 

tónický kvintakord s obraty zvlášť;  

 dokáže rozlišit melodii od doprovodu; 

 užívá jednoduché melodické ozdoby (příraz); 

 používá současný a synkopický pedál;  

 dokáže zahrát z listu jednoduchá 5 –ti tónová cvičení;  

 improvizuje lidové písničky s harmonickým doprovodem T, S, D  a transponuje je. 

3. ročník 

Žák: 

 hraje durové stupnice rovným pohybem v přiměřeném tempu přes dvě oktávy zvlášť 

i dohromady s příslušnými akordy i jejich obraty, mollové stupnice zvlášť 

s hladkým podkladem palce s příslušnými akordy a jejich obraty; 

 realizuje hru dvojhmatů v úhozech portamento, staccato, legato; 

 používá další melodické ozdoby mordent a nátryl; 

 na vyzvání učitele zvládne orientaci v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich 

notovém zápisu (předvětí, závětí, malá písňová forma); 

 interpretuje lidovou nebo umělou píseň s rozmanitějším doprovodem s použitím 

základních funkcí T, S, D (např. jednoduchá figurace, ostinato), umí hrát zpaměti; 

 dle návodu učitele realizuje při výuce snadnou sazbu ve skladbách „z listu“ na úrovni 

1. ročníku. 

4. ročník  

Žák: 

 zvládne hru stupnic dur a moll v rovném pohybu přes dvě až čtyři oktávy; 

 hraje tónické kvintakordy s obraty k dané stupnici rovným pohybem dohromady; 

 zvládá jednoduchou dvojhmatovou techniku jako přípravu ke hře oktáv; 

 užívá charakteristické doprovody (polka, valčík) u lidových písní; 

 sluchově i úhozově analyzuje a rozlišuje vedení jednotlivých hlasů v polyfonní hře; 

 zvládá jednoduché hodnocení svého výkonu. 

5. ročník 

Žák: 

 hraje stupnice kombinovaným způsobem; 

 hraje čtyřhlasé akordy s obraty zvlášť (u malé ruky D7 s obraty); 

 hraje chromatickou stupnici zvlášť; 

 používá  melodické ozdoby (skupinka a obal); 

 dbá na emoční projev děl s využitím širších výrazových prostředků (např. pedál, 

ritardando, accelerando, rubato); 

 hraje z listu na úrovni 2. ročníku; 

 rozlišuje stylovost interpretace jednotlivých období, systematicky poznává různé 

žánry a styly hudby. 



32 ŠVP Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 

 

6. ročník 

Žák: 

 hraje durové a mollové stupnice  v rovném  a kombinovaném pohybu v rychlejším 

tempu; 

 hraje velký rozklad s obraty zvlášť; 

 samostatně zhodnotí vlastní výkon (z domácí přípravy, na hodině, koncertní 

vystoupení); 

 je schopen zahrát 4-ručně s dalším žákem; 

 dbá na kulturu klavírního tónu. 

7. ročník 

Žák: 

 samostatně využívá dovedností v oblasti dynamiky, techniky a pedálu; 

 se podílí na výběru a výsledné podobě skladeb svého repertoáru, využívá možností 

zvukových nahrávek pro vlastní sluchovou představu hraných děl; 

 hraje z listu na úrovni 3. ročníku; 

 samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu; 

 hraje skladby různých stylů a žánrů; 

 je schopen doprovodit jiný nástroj; 

 na základě sluchové sebekontroly koriguje kvalitu tónu a čistotu pedálu; 

 zvládá hru větších hudebních forem (sonatina, rondo, variace). 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

         Žák: 

 správně sedí u nástroje a orientuje se zrakem a hmatem na klaviatuře; 

 hraje elementární skladbičky a čte souběžně z obou klíčů (houslový, basový); 

 rozvíjí základní teoretické znalosti (čtení a psaní not, pomlk, předznamenání 

v houslovém i basovém klíči, zná dynamická a agogická označení). 

 

1. -  2. ročník 

Žák: 

 hraje durové a mollové stupnice v rovném a kombinovaném pohybu s akordy 

v různých úhozových, tempových a rytmických variantách; 

 hraje z listu na úrovni 4. ročníku; 

 upevňuje dosud získané pianistické dovednosti a návyky, které jsou nezbytné k 

udržení a rozvíjení potřebné zběhlosti; 

 nastuduje snadný klavírní doprovod; 

 aktivně se zapojuje do interních i veřejných koncertů školy. 
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3. -  4. ročník 

Žák: 

 při hře využívá zvukových možností nástroje; 

 harmonizuje a stylově improvizuje doprovod k písni (dur i moll tónina); 

 propojuje všechny druhy paměti; 

 zná part svůj i svého spoluhráče; 

 samostatně nastuduje a analyzuje skladbu po stránce výrazové, harmonické a 

obsahové; 

 uvede příklady skladeb významných světových a českých autorů různých stylových 

období; 

 má vlastní názor na výslednou podobu interpretovaných skladeb (využívá možností 

zvukových nahrávek pro vlastní sluchovou představu hraných děl). 

 

 

 

5.3.4                                                                                                        HRA NA KEYBOARD                   

                                                                                                                                                  

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 Studium je zaměřeno na osvojení základních znalostí ke Hře na keyboard a jejich 

praktickému využití. Žáci jsou vedeni k samostatnosti při tvorbě doprovodů s využitím možností 

nástroje a k základům improvizace. 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Přípravné studium 

1. – 2. ročník 

 Žák: 

 za pomoci učitele správně sedí u nástroje; 

 s pomocí učitele uvolňuje zápěstí; 

 se orientuje na bílých klávesách, rozliší oktávy; 

 čte noty v houslovém klíči c1-c2; 

 zahraje lidovou píseň s elementárním doprovodem v levé ruce s i bez použití funkce 

ACMP. 

 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA  

1. ročník 

Žák: 

 na vyzvání učitele správně sedí a postaví ruce na klaviaturu; 

 se bezpečně zorientuje na nástroji při samotné hře i při základní obsluze nástroje; 
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 hraje v pětiprstové poloze; 

 předvede durovou stupnici v protipohybu v rozsahu jedné oktávy; 

 umí zvolit požadovaný zvuk a doprovod; 

 ovládá základní typy artikulace – legato a tenuto; 

 rozlišuje základní dynamické odstíny – p, mf, f; 

 rozliší základní druhy tempa – pomalu, rychle; 

 je schopen hry z listu v pětiprstou poloze na jedné notové osnově. 

 

2. ročník 

Žák: 

 samostatně zvládá základní obsluhu nástroje – zapne, vypne, volí hlasitost; 

 samostatně zvládá sezení u nástroje; 

 samostatně uvolní a postaví ruce na klaviaturu; 

 čte noty v houslovém (g –g2) i basovém klíči (f – c1); 

 zvládne zahrát durovou stupnici v rozsahu jedné oktávy s akordy harmonicky; 

 ovládá harmonickou kadenci T – S – D – T; 

 dokáže použít tlačítko „transpose“; 

 rozlišuje další dynamické odstíny – crescendo, decrescendo; 

 rozliší další hudební styly (beat, pop, disco). 

 

3. ročník 

Žák: 

 orientuje se v melodické i doprovodné část nástroje; 

 umí zahrát rytmické útvary a kombinace – tečkovaný rytmus, triola, synkopa, 

šestnáctinové noty; 

 stupnice durové hraje od bílých kláves v rozsahu dvou oktáv v protipohybu; 

 hraje tónický tříhlasý kvintakord s obraty harmonicky a melodicky; 

 hraje skladby různého charakteru, stylu a používá větší škálu automatických 

doprovodů; 

 používá sluchovou sebekontrolu při hře s automatickým doprovodem; 

 využívá funkci entro, ending, fill in. 

 

4. ročník 

Žák: 

 je schopen samostatného nastudování skladby a vyjádření její nálady; 

 zahraje jednoduchou polyfonní skladbu; 

 používá dvojhmaty; 

 hraje stupnice mollové do 2# a do 2b v rozsahu dvou oktáv zvlášť a příslušný tónický 

kvintakord, stupnice durové od bílých kláves v rovném pohybu; 

 umí rozpoznat žánrové kategorie a přiřazení jednotlivých zvuků k těmto kategoriím 

(vážná hudba, dechová hudba, folklór, country, rock, jazz); 

 zvládá hru z listu na vybraných skladbách na úrovni 1. a 2. ročníku; 
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 je schopen doprovodit známou píseň pomocí základních harmonických funkcí – T, 

D; 

 na vybraných skladbách rozvíjí smysl pro tempo, správné frázování a základní 

agogické změny (ritardando, popř. accelerando). 

 

 

5. ročník 

Žák: 

 hraje kadence k probraným stupnicím T – S – D – II. st – D7 – T; 

 hraje stupnice durové od bílých i černých kláves a paralelní mollové v rozsahu dvou 

oktáv v rovném pohybu; 

 hraje kvintakord čtyřhlasý s obraty harmonicky a melodicky k probraným stupnicím; 

 zvládá hru z listu na vybraných skladbách úrovni 3. ročníku; 

 je schopen doprovodit známou píseň pomocí základních harmonických funkcí – T, 

D,S. 

 

6. ročník 

Žák: 

 dokáže kriticky zhodnotit vlastní výkon; 

 hraje dominantní kvintakord čtyřhlasý s obraty harmonicky a melodicky 

k probraným stupnicím; 

 kadence k probraným stupnicím T – VI. st. – II. st. -  D – S – D7 – T; 

 je schopen doprovodit známou píseň pomocí dalších harmonických funkcí 

(mimotonální dominanta); 

 samostatně nastuduje jednoduchou skladbu; 

 zahraje zpaměti jednoduchou skladbu; 

 zvládá hru z listu na vybraných skladbách na úrovni  4. ročníku. 

 

7. ročník 

Žák: 

 zvládá hru melodických ozdob (příraz, odraz, obal, skupinka, trylek); 

 samostatně vybírá rejstříky, doprovody a tempa vhodná pro hranou skladbu; 

 je schopen se orientovat ve zvukových bankách GM; 

 zvládá hru z listu na vybraných skladbách 5. ročníku; 

 hraje zmenšený kvintakord čtyřhlasý s obraty harmonicky a melodicky k probraným 

stupnicím; 

 dokáže transponovat i bez použití tlačítka transpose. 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA  

Přípravné studium 

Žák: 

 správně sedí u nástroje, orientuje se na celé klaviatuře; 
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 čte noty v houslovém i basovém klíči; 

 hraje podle akordických značek všechny typy kvintakordů; 

 zná základní funkce keyboardu (umí použít tlačítka start/stop, voice, style). 

 

 

1. -  2. ročník 

Žák: 

 prohlubuje a rozvíjí technické dovednosti na skladbách vyšší obtížnosti; 

 se umí samostatně orientovat v notovém zápisu; 

 je schopen samostatně řešit otázku prstokladů; 

 využívá všech funkcí nástroje jako je nastavení hlasitosti  interních partů, změna 

parametrů zvuku a vytvoření vlastního zvukového rejstříku, vytvoření a reprodukce 

v počítačovém souboru. 

 

3. -  4. ročník 

 Žák: 

 zvládá skoky, oktávy, nepravidelné a kombinované dvojhmaty;  

 dokáže při hře použít dostupných kontrolerů; 

 umí obsluhovat čtení a ukládání dat, přímou reprodukci SMF souborů; 

 interpretuje skladby různých stylů a žánrů, při interpretaci respektuje obsah a formu 

díla; 

 sleduje vývoj a trendy v užívání nástroje; 

 orientuje se v notačních a nahrávacích programech a zvládá vytvoření vlastního 

aranžmá písní. 

 

5.3.5                                                                                                              HRA NA HOUSLE 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Housle jsou všestranně použitelný a snadno přenosný hudební nástroj, na který lze hrát 

hudbu různých žánrů i stylových období. Je velmi vhodným k vytváření intonačních návyků 

(rozlišení čistého nebo falešného tónu), což je v oblasti hudebního umění hodnotná a přínosná 

schopnost. Lze je využít nejen jako sólový, ale především jako nástroj pro kolektivní hru 

rozmanitých seskupení. Hra na housle upevňuje i charakter žáka, protože vyžaduje trpělivou, 

cílevědomou a poctivou práci. 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu  

Přípravné studium 

1. -  2. ročník 

Žák: 

 umí popsat části houslí a smyčce a dokáže je správně uchopit; 
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 využívá správného postoje při hře;  

 hraje celým i částmi  smyčce na prázdných strunách; 

 ovládá správné postavení prstů levé ruky ve zvoleném prstokladu; 

 zahraje krátkou melodii zpaměti pizzicato. 

 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

1. ročník 

Žák: 

 s pomocí učitele ovládá správný postoj, držení houslí a smyčce; 

 hraje v durovém a mollovém prstokladu; 

 při hře používá všechny části smyku a jejich kombinace, hra détaché a legato; 

 na vyzvání učitele dbá na  znělý a rovný tón; 

 umí se orientovat v jednoduchém notovém zápisu. 

2. ročník 

Žák: 

 na vyzvání učitele zvládne správný postoj, držení houslí a smyčce; 

 ovládá hru v prstokladech dur a moll, probírá další (snížený 1. a zvýšený 3.prst); 

 používá hru přes struny, hraje smyky martelé a staccato; 

 hraje z listu jednoduchou melodii na struně E, A; 

 využívá základní dynamiku forte, piano; 

 zahraje krátkou skladbu zpaměti. 

 

3. ročník 

Žák: 

 hraje v základních prstokladech, rozvíjí intonační jistotu; 

 při hře využívá probrané smyky v kombinacích na všech strunách; 

 s pomocí učitele dokáže analyzovat jednoduché hudební formy (malá písňová 

forma, apod); 

 dokáže vnímat náladu skladby a je ji schopen svým osobitým způsobem vyjádřit; 

 zahraje zpaměti jednoduchou skladbu s doprovodem druhého nástroje. 

 

4. ročník 

Žák: 

 používá všechny prstoklady v 1. poloze a jejich kombinace; 

 hraje základní dvojhmaty; 

 na vyzvání učitele dokáže použít vibrato; 

 zvládá  plynulé smyky s využitím dynamiky; 

 odlišuje barevné a dynamické odstíny (mf, crescendo a decrescendo) a vnímá 

agogiku skladby; 

 dokáže vnímat, koordinovat a hodnotit svůj vlastní výkon při hře s druhým 

nástrojem. 
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5. ročník 

Žák: 

 hraje ve 3. poloze a nacvičuje výměny; 

 používá probrané druhy smyků  a jejich kombinace; 

 rozvíjí výrazové složky hry -  práce se smyčcem, tónem, dynamikou; 

 pod vedením učitele vnímá odlišnosti různých hudebních stylů a žánrů a uplatňuje 

to při hře skladeb; 

 orientuje se v notovém zápisu snadnějších skladeb při hře z listu. 

 

6. ročník 

Žák: 

 je schopen sám naladit housle; 

 samostatně uplatňuje vibrato při hře; 

 hraje melodické ozdoby (příraz, nátryl) a pozná jejich značení v notovém zápisu; 

 při hře využívá polohy 1.- 3.  a jejich vzájemné výměny; 

 hraje z listu jednoduché skladby sólové i komorní na úrovni 3. ročníku. 

 

7. ročník 

Žák: 

 hraje kvalitním tónem a využívá dynamického a barevného odstínění; 

 ovládá techniku všech obtížných smyků včetně spiccata; 

 využívá hru dvojhmatů, hru v základních  polohách a rychlejších tempech; 

 samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, při interpretaci skladeb rozvíjí 

vlastní hudební představy; 

 hraje skladby z listu na úrovni 4. ročníku; 

 dokáže samostatně pracovat v komorních seskupeních. 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

         Žák: 

 zná a používá správné držení nástroje; 

 používá durový a mollový prstoklad; 

 čte a hraje smyčcem na jedné či více strunách notový zápis jednoduché melodie; 

 hraje elementární skladby podle sluchu ve 3. poloze. 

 

 

1. - 2. ročník 

Žák: 

 hraje stupnice přes 3 oktávy s rozloženými akordy; 

 využívá plně všech druhů smyků; 

 samostatně se orientuje se všech běžných polohách; 

 pracuje s barvou i kvalitou tónu; 



39 ŠVP Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 

 

 dokáže samostatně řešit prstokladové a smykové varianty při nácviku skladby; 

 dokáže sebekriticky posoudit vlastní výkon. 

 

 

 

3. - 4. ročník 

Žák: 

 zahraje pasáže s přechodem do 5. polohy, případně i polohy vyšší; 

 hraje i v terciích; 

 dokáže stylově odlišit interpretaci různých slohových období; 

 vlastní sebekontrolou stále usiluje o kvalitní a přednesový tón; 

 zodpovědně nastuduje svůj part v komorních obsazeních a dbá na kvalitu společné 

souhry; 

 podílí se na výběru svého repertoáru, samostatně nastuduje skladby různých 

stylových období; 

 dokáže samostatně zhodnotit slyšený hudební výkon. 

 

 

5.3.6                                                                                                               HRA NA VIOLU 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 Violu lze využít hlavně v komorním či orchestrálním seskupení, kde zastává nezbytnou 

roli (pro barvu tónu), i když má pouze doplňující funkci harmonie a její part se omezuje na 

vyplňování harmonie mezi druhými houslemi a violoncellem. Zvuk violy je plný a melancholický. 

V průběhu studia si žák osvojí smyčcovou techniku, která je v podstatě totožná s houslovou, jen 

pro rozezvučení strun je zapotřebí větší síly, protože má viola větší rozměr a na hru je potřeba větší 

tělesné konstituce. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA. 

1. ročník 

Žák: 

 prochází průpravou hry na housle 

 s pomocí učitele ovládá správný postoj, držení houslí a smyčce; 

 hraje v durovém a mollovém prstokladu; 

 při hře používá všechny části smyku a jejich kombinace, hra détaché a legato; 

 na vyzvání učitele dbá na  znělý a rovný tón; 

 umí se orientovat v jednoduchém notovém zápisu. 

2. ročník 

Žák: 

 na vyzvání učitele zvládne správný postoj, držení houslí a smyčce; 
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 ovládá hru v prstokladech dur a moll, probírá další (snížený 1. a zvýšený 3.prst); 

 používá hru přes struny, hraje smyky martelé a staccato; 

 hraje z listu jednoduchou melodii na struně E, A; 

 využívá základní dynamiku forte, piano; 

 zahraje krátkou skladbu zpaměti. 

 

3. ročník 

Žák: 

 hraje v základních prstokladech, rozvíjí intonační jistotu; 

 při hře využívá probrané smyky v kombinacích na všech strunách; 

 s pomocí učitele dokáže analyzovat jednoduché hudební formy (malá písňová 

forma, apod.); 

 dokáže vnímat náladu skladby a je ji schopen svým osobitým způsobem vyjádřit; 

 zahraje zpaměti jednoduchou skladbu s doprovodem druhého nástroje. 

 

4. ročník 

Žák:  

 po ukončení třetího ročníku hry na housle přechází ke hře na violu; 

 čte notový zápis v altovém klíči; 

 používá všechny prstoklady v 1. poloze a jejich kombinace; 

 tvoří tón se základními prvky vibráta, dbá o správnou intonaci; 

 odlišuje barevné a dynamické odstíny (mf, crescendo a decrescendo) a vnímá 

agogiku skladby; 

 zvládá plynulé smyky s využitím dynamiky; 

 pečuje o svůj nástroj, ladí si nástroj; 

 dokáže vnímat, koordinovat a hodnotit svůj vlastní výkon při hře s druhým 

nástrojem 

 

5. ročník  

         Žák:  

 čte zápis v altovém a houslovém klíči; 

 hraje ve 3. poloze a nacvičuje výměny; 

 používá probrané druhy smyků  a jejich kombinace; 

 rozvíjí výrazové složky hry -  práce se smyčcem, tónem, dynamikou; 

 pod vedením učitele vnímá odlišnosti různých hudebních stylů a žánrů a uplatňuje 

to při hře skladeb; 

 orientuje se v notovém zápisu snadnějších skladeb při hře z listu 

 

 

6. ročník  

         Žák:  

 je schopen sám naladit violu; 

 samostatně uplatňuje vibrato při hře; 



41 ŠVP Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 

 

 hraje melodické ozdoby (příraz, nátryl) a pozná jejich značení v notovém zápisu; 

 při hře využívá polohy 1.- 3.  a jejich vzájemné výměny; 

 hraje z listu jednoduché skladby sólové i komorní na úrovni 3. ročníku. 

 

7. ročník 

Žák: 

 hraje kvalitním tónem a využívá dynamického a barevného odstínění; 

 ovládá techniku všech obtížných smyků včetně spiccata; 

 využívá hru v základních  polohách a rychlejších tempech; 

 samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, při interpretaci skladeb rozvíjí 

vlastní hudební představy; 

 hraje skladby z listu na úrovni 4. ročníku; 

 dokáže samostatně pracovat v komorních seskupeních. 
 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

         Žák: 

 zahraje melodie v různých tóninách 

 hraje v základní poloze 

 vybere si přednesové skladby 

 rozlišuje dynamické rozdíly 

 procvičuje, frázuje a interpretuje melodie 

 uplatňuje teoretické znalosti z hudební nauky 

1. - 2. ročník 

Žák: 

 hraje stupnice přes 3 oktávy s rozloženými akordy; 

 využívá plně všech druhů smyků; 

 samostatně se orientuje se všech běžných polohách; 

 pracuje s barvou i kvalitou tónu; 

 dokáže samostatně řešit prstokladové a smykové varianty při nácviku skladby; 

 dokáže sebekriticky posoudit vlastní výkon. 

 

3. - 4. ročník 

Žák: 

 zahraje pasáže s přechodem do 5. polohy, případně i polohy vyšší; 

 dokáže stylově odlišit interpretaci různých slohových období; 

 vlastní sebekontrolou stále usiluje o kvalitní a přednesový tón; 

 zodpovědně nastuduje svůj part v komorních obsazeních a dbá na kvalitu společné 

souhry; 
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 podílí se na výběru svého repertoáru, samostatně nastuduje skladby různých 

stylových období; 

 dokáže samostatně zhodnotit slyšený hudební výkon 

 

 

5.3.7                                                                                                HRA NA VIOLONCELLO 

                                                                                                                  
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Violoncello je velmi oblíbený smyčcový nástroj. Má lahodný, lidskému uchu příjemný tón. 

V praxi se uplatňuje jako nástroj sólový (s doprovodem i bez něho) a v kombinaci  s nejrůznějšími 

nástroji v komorní a orchestrální hře. V celosvětovém měřítku je jedním z nástrojů, které skladatelé 

nejčastěji používají. V dnešní době můžeme slyšet i violoncello elektrické. 

 

 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Přípravné studium 

1. -  2. ročník 

Žák: 

 popíše části nástroje; 

 předvede správné držení nástroje; 

 zahraje jednoduchou píseň pizzicato; 

 předvede průpravné cviky k držení smyčce. 

 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

1. ročník 

Žák: 

 zahraje všemi prsty v základní poloze; 

  spojí notový zápis s orientací na hmatníku;  

  předvede jednoduchou píseň arco; 

  pozná základní hodnoty not a pomlk. 

2. ročník 

Žák: 

  hraje v základní poloze a také s odklonem; 

  předvede hru détaché a legato; 

  zvládne výměnu základní a 7 polohy. 

3. ročník                                                                                                                                                                                       

Žák: 

 při hře správně sedí a drží nástroj; 

 čte noty v basovém klíči; 
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 využívá při hře více poloh; 

 předvede hru staccato; 

 respektuje předepsanou dynamiku skladby; 

 udrží rytmus a melodii při hře s druhým violoncellem. 

4. ročník 

Žák: 

 hraje v sedmé poloze; 

 předvede základní smyky a jejich kombinace; 

 hraje z listu na úrovni 2. ročníku; 

 vibruje na dlouhých notách. 

5. ročník  

Žák: 

 zná dobře basový klíč a rozumí také tenorovému klíči; 

 se orientuje v polohách a hraje výměny v rychlejším tempu; 

 postaví ruku v palcové poloze a zahraje stupnici od d1; 

 při hře uplatní jednoduché dvojhmaty a flažolety; 

 dbá na  frázování skladby. 

6. ročník 

Žák: 

 předvede techniku levé ruky; 

 základní smyčcovou techniku obohatí skákavými smyky; 

 používá všechny části smyčce všech dynamických odstínech, 

 zvládá plynulé výměny od základní až po palcovou polohu; 

 orientuje se v zápise složitějších skladeb; 

 si napíše vlastní prstoklady a při hře uplatní agogiku; 

 je schopen v souborové hře rytmické a intonační sebekontroly; 

 hraje z listu jednoduché skladby na úrovni 3. ročníku. 

7. ročník 

Žák: 

 hraje se zřetelnými dynamickými rozdíly; 

 předvede různé smykové varianty - détaché, legato, staccato, spiccato; 

 objasní tóninu skladby, charakter, užití výrazových prostředků - vibrato, akcent; 

 dovede samostatně nastudovat skladbu přiměřenou jeho technickým schopnostem; 

 zhodnotí vlastní výkon, posoudí intonaci a kvalitu tónu. 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

Žák: 

 popíše části nástroje; 
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 předvede správné posazení u nástroje; 

 předvede základní smyky – détaché, legato; 

 zahraje jednoduchou skladbu pizzicato a arco. 

 

1. - 2. ročník 

Žák: 

 umí  řešit prstokladové varianty; 

 disponuje dynamicky odstíněným tónem; 

 rozliší styl interpretovaných skladeb a odlišnost použitých interpretačních 

prostředků; 

 orientuje  se v basovém, tenorovém a houslovém klíči; 

 samostatně nastuduje přiměřeně náročnou skladbu; 

 umí koordinovat svoji hru s poslechem ostatních hlasů. 

 

3. - 4. ročník 

Žák: 

 zvládá sebekontrolu ve všech oblastech techniky levé i pravé ruky; 

 z listu zahraje  2 – 3 krátké ukázky odlišného charakteru (technika, smyky, výrazové 

prostředky); 

 využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností k samostatnému studiu; 

 vyhledává skladby podle vlastního zájmu; 

 využívá volného pohybu levé ruky po hmatníku; 

 používá široké spektrum smyků; 

 samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu. 

 

 5.3.8                                                                                                       HRA NA KONTRABAS   

 

Charakteristika vyučovacího předmětu   
Hra na kontrabas klade značné nároky na hudební, fyziologické i intelektuální dispozice žáka, 

současně však plně rozvíjí všechny složky jeho hudebních schopností, jako je smysl pro intonaci, 

rytmus, kvalitu tonu, a přirozené frázování. Žák má dále možnost rozvíjet vlastnosti jako je 

soustředění se, sebeovládání, vytváří si vlastní názor apod.  

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

1. ročník  

Žák: 

 pojmenuje části kontrabasu a smyčce  

 správně a uvolněně drží nástroj - základní postoj při hře  

 vybrnká nebo zahraje smyčcem drobnou skladbu nebo lidovou píseň  

 

2. ročník  

Žák: 

 správně vede smyčec po strunách  
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 čistě intonuje za pomoci orientačních značek na hmatníku  

 na kratších skladbách prokáže schopnost hry zpaměti  

 

3. ročník  

Žák: 

 předvede hladkou výměnu smyku za pomoci vláčného ohybu zápěstí  

 ovládá elementární dělení smyčce  

 čistě intonuje posunem prstu  

 orientuje se v půlové (základní) poloze v tóninách C, F, B, Es  

 

4. ročník  

Žák: 

 předvede koordinaci pravé a levé ruky  

 orientuje se v půlové (základní) a 1. poloze v různých tóninách  

 zvládá elementární dynamiku  

 orientuje se v základním notovém zápisu v basovém klíči  

 předvede hru z not i zpaměti  

 

5. ročník  

Žák: 

 orientuje se v notovém zápisu  

 zahraje v polohách a zvládá plynulé výměny (půlová, první a druhá poloha) 

 

  

6.ročník  

Žák: 

 předvede kvalitní tón  

 používá základní smyky a dynamické změny  

 intonuje bez pomoci značek na hmatníku  

 

7.ročník  

Žák: 

 používá základní smyky jako: detache, staccato, legato a jejich kombinace  

 zvládá hru v půlové až třetí poloze  

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

          Žák: 

 zná (popíše) části nástroje 

 Správně a uvolněně drží kontrabas i smyčec 

 Používá základní smyky jako: detache, staccato, legato a jejich kombinace 

 Zvládá hru v půlové až třetí poloze 

  

1. ročník  

Žák: 

 používá dynamické změny včetně crescenda a decrescenda  
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 zahraje skladbu s výrazovými prostředky  

 zahraje ve všech polohách  

2. ročník  

Žák: 

 orientuje se v notovém zápisu  

 zahraje krátkou skladbu z listu (orchestrální part v rozsahu max. 1 strany notopisu)  

 pojmenuje názvy hraných skladeb a jejich autory a orientuje se v hudebních 

obdobích a stylech v návaznosti na violoncellovou literaturu  

 

3. ročník  

Žák: 

 zvládá s jistotou hru levou rukou po celém hmatníku  

 s jistotou provádí výměny poloh  

 zahraje jednodušší dvojhmaty  

 interpretuje skladby různých stylových období (baroko, klasicismus, romantismus,  

20. století), vysvětlí základní rozdíly v interpretaci  

4. ročník  

Žák: 

 zvládá hru z listu přiměřené obtížnosti a volí vhodné prstoklady  

 z listu zahraje 2 – 3 krátké ukázky odlišného charakteru (technika, smyky, výrazové  

prostředky)  

 hraje zpaměti skladby v rozsahu 6-10 minut  

 

5.3.9                                                                                      HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU   

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 Žák si postupně během studia osvojí základy hry na zobcovou flétnu. Během výuky se 

postupně seznámí s jednotlivými typy fléten a hudebními slohy, v nichž vznikal repertoár pro tento 

nástroj. Nejpozději od 4. ročníku I. stupně si žák zvykne, že hlavním nástrojem s největším 

množstvím literatury a technických možností je flétna altová. Nadále ale bude hrát i na flétnu 

sopránovou, případně v ansámblu na tenorovou a basovou. 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Přípravné studium 

1. -  2. ročník  

Žák: 

 využívá pravidla správného postoje, držení nástroje a rukou umí pečovat o svůj 

nástroj; 

 hraje základní typy artikulace v rozsahu d1d2; 

 popíše části nástroje a jak s nástrojem zacházet (složení, rozložení, péče o nástroj). 
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I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

 

1. ročník 

Žák: 

 se plynule nadechuje a vydechuje, vydrží hrát celý takt bez nádechu; 

 používá noty a pomlky celé, půlové, čtvrťové a osminové v rozsahu c1e2   

           v houslovém klíči; 

 ovládá nasazení a koordinaci prstů, artikulaci v daném rozsahu; 

 vystupuje na třídních a školních koncertech.   

  

2. ročník 

Žák: 

 využívá základní návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, práce s 

dechem a jazykem); 

 hraje v rozsahu c1f2, s využitím práce levého palce e2f2 v tenutu, legatu a staccatu 

z notového zápisu; 

 dýchá podle předepsaného značení; 

 hraje stupnice dur do 1 křížku a béčka. 

 

3. ročník 

Žák: 

 používá základní technické prvky hry (nasazení tónu, prstová technika, kvalitní   

           tón); 

 hraje stupnice dur do 3 křížků a béček; 

 zahraje zpaměti lidovou píseň; 

 se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém záznamu;  

 hraje v duu, triu a kvartetu. 

 

4. ročník 

Žák: 

 ovládá základy bráničního dýchání; 

 pokud má zájem, přechází na hru na altovou zobcovou flétnu; 

 hraje stupnice moll do 1 křížku a béčka;  

 ovládá rozdílnou práci dechu a zvuku u sopránové a altové zobcové flétny. 

 

 

5. ročník 

Žák: 

 ovládá práci s artikulací a se zvukem; 

 hraje stupnice moll do 2 křížků a béček; 

 dbá na správné použití základních melodických ozdob (trylek, opora, příraz). 

 

 

6. ročník 

Žák: 

 transponuje do AZF; 
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 dbá na zvukovou stránku svého projevu a na intonační čistotu; 

 je schopen sám si vytvořit jednoduché schéma ve skladbě. 

 

7. ročník 

Žák: 

 má samostatný přístup k práci na skladbě; 

 navrhne si sám artikulaci, nádechy, rytmický přehled, využívá při hře všechny  

           získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu; 

 hraje v celém tónovém rozsahu skladby; 

 využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování; 

 hraje stupnice s předznamenáním do 4 křížků a béček; 

 uplatňuje se při hře v komorních, souborových nebo orchestrálních uskupeních. 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

Žák: 

 pojmenuje jednotlivé části nástroje, zná zásady údržby a ošetřování nástroje; 

 ovládá nádech a délku výdechu; 

 zná základní postoj při hře, držení nástroje, základní hmaty; 

 zvládá čtení a hru z not v houslovém klíči.  

   

1. - 2. ročník 

Žák: 

 se zapojuje do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření, zodpovědně    

           spolupracuje na vytváření jejich společného zvuku, výrazu a způsobu interpretace   

           skladeb;  

 poznává literaturu jednotlivých historických období; 

 rozebere skladbu, zjistí tóninu, metrum a celkový charakter skladby; 

 uplatňuje všechny získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu hry na zobcové  

           flétny od sopránové po tenorovou; 

 správně intonuje a používá dynamiku; 

 dodržuje artikulaci, rytmus a hudební zásady při interpretaci skladeb různých   

            stylů. 

 

3. -  4. ročník  

Žák: 

 hraje dvojité staccato; 

 provádí veškerá frázovací, dynamická a tempová značení; 

 hraje chromatické a celotónové postupy; 

 uplatňuje všechny získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu hry na zobcové  

           flétny od sopránové po basovou; 
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 ovládá hru složitějších rytmických útvarů a melodických ozdob; 

 je schopen samostatné orientace ve skladbě; 

 dokáže řešit technicky obtížné pasáže, frázování, výrazu a dýchání; 

 pracuje s barvou a intonací v celém rozsahu všech zobcových fléten 

 využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních  

           vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání   

           skladeb podle vlastního výběru. 

 

 

5.3.10                                                                                           HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU            

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

V tomto předmětu se žák postupně seznamuje s nástrojem a jeho specifiky (dechovou, 

prstovou, nátiskovou a artikulační technikou) a se základní literaturou příčné flétny. Svoje znalosti 

a získané dovednosti prohlubuje tak, aby byl na konci studia schopen uplatnit se v amatérských 

souborech, orchestrech a kapelách všech žánrů, v nichž je, nebo může být, příčná flétna 

zastoupena. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Přípravné studium 

1. -  2. ročník  

Žák: 

 využívá pravidla správného postoje, držení nástroje a rukou; 

 hraje základní typy artikulace v rozsahu g1c2; 

 popíše části nástroje a jak s nástrojem zacházet (složení, rozloženi, péče o nastroj); 

 začíná hrát na příčnou flétnu po dosažení potřebných fyzických předpokladů.  

 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

1. ročník 

Žák: 

 předvede správný postoj a správné držení rukou, při hře používá prsty mírně zahnuté 

nad klapkami; 

 nasazuje tón jazykem; 

 zahraje tóny v rozsahu d1d2; 

 zahraje lidovou píseň s doprovodem klavíru. 

2. ročník 

Žák: 

 dýchá podle předepsaných znamének; 
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 hraje tóny v rozsahu d1c3 včetně chromatických tónů dle svých možností; 

 hraje tenuto a legato; 

 hraje s doprovodem klavíru nebo s druhým nástrojem. 

3. ročník 

Žák: 

 hraje v základní dynamické škále; 

 hraje tóny c1a3 v diatonickém postupu; 

 hraje stupnice v rozsahu dvou oktáv do dvou křížků a dvou bé v dur a moll tóninách 

s příslušnými tónickými kvintakordy; 

 dle individuálních fyzických dispozic žáka jsou v souladu vedení melodické fráze a 

délka výdechu; 

 hraje tenuto, legato, portamento a je schopen rozeznat i interpretovat dvě různé 

nálady skladeb a jejich tempo; 

 hraje v komorním souboru. 

4. ročník 

Žák: 

 hraje s brániční oporou; 

 hraje legato a staccato s rytmickou precizností, snaží se o zvukovou vyrovnanost 

rejstříků; 

 hraje stupnice do 4 křížků a 4 bé s příslušnými akordy a obraty; 

 důsledně provádí veškerá frázovací, dynamická a tempová značení v notovém 

zápisu. 

5. ročník 

Žák: 

 hraje kvalitním tónem, pracuje s delší frází, výraznější artikulací a snaží se o 

přednesovou charakteristiku skladby; 

 rozšiřuje tónový rozsah o ais3 a h3. 

 hraje všechny stupnice dur a moll s příslušnými akordy a jejich obraty do 5 křížků a 

béček. 

 hraje z listu 

6. ročník 

Žák: 

 hraje v tónovém rozsahu c1–h3 v chromatickém postupu a rozšiřuje svoji 

dynamickou škálu na příslušných cvičeních; 

 orientuje se ve hře chromatické stupnice v pevně stanoveném rytmu v pomalém 

tempu; 

 dokáže samostatně použít dynamická a tempová označení; 

 přizpůsobuje se ostatním členům komorního souboru. 
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7. ročník 

Žák: 

 ovládá dechovou techniku; 

 hraje v rozsahu c1–c4 v chromatickém postupu, používá při hře tenuto, legato, 

dvojité staccato a portamento; 

 ovládá základní melodické ozdoby a je schopen je ve skladbě reprodukovat; 

 hraje v daném tempu všechny durové a mollové stupnice s příslušnými akordy a 

jejich obraty; 

 podle svých schopností interpretuje skladby různých slohových období a odlišných 

žánrů; 

 pracuje samostatně a v rámci možností se uplatňuje v komorní či souborové hře, kde 

hraje z listu. 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

Žák: 

 pojmenuje jednotlivé části nástroje, zná zásady údržby a ošetřování nástroje; 

 ovládá nádech a délku výdechu; 

 zná základní postoj při hře, držení nástroje, základní hmaty; 

 zvládá čtení a hru z not v houslovém klíči.  

1. - 2. ročník 

Žák: 

 hraje pohotově z listu;  

 uplatňuje se v komorní a souborové hře;  

 rozšiřuje si repertoár v celé šíři poznávání flétnové literatury; 

 ukazuje muzikálnost a osobitost hudebního projevu; 

 hraje party a je seznámen s nejzákladnějším repertoárem komorních a symfonických 

orchestrů; 

 vytváří si své vlastní sólové portfolio, tzn. svůj sólový repertoár, který je úměrný 

jeho technickým a uměleckým schopnostem tak, aby mohl své interpretační 

schopnosti pohotově uplatnit při nejrůznějších příležitostech. 

3. - 4. ročník 

Žák: 

 hraje s kultivovaným tónem a zlepšuje technické parametry v legatu i staccatu; 

 hraje vyrovnaně s důrazem na přesnou rytmickou, artikulační a stylovou reprodukci; 

 samostatně nastuduje skladbu, kterou si vybral, ev. problémy pak konzultuje se 

svým pedagogem; 

 ovládá rozsah nástroje v chromatickém postupu c1c4; 

 hraje stupnice dur i moll v rozsahu minimálně dvou oktáv v rychlém tempu, 

v různých; 
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 artikulacích, rytmech s příslušnými akordy v základním tvaru a obratech (T5, D7, 

zm.7); 

 ovládá chromatickou a celotónovou stupnici, vše pak s důrazem na rytmickou 

přesnost, intonační jistotu a zvukovou vyrovnanost; 

 na absolventském koncertě, kterým ukončí studium na ZUŠ, předvede co nejvyšší 

možnou technickou, tónovou a hudební vyspělost se zapojením co největšího podílu 

vlastních reprodukčních schopností 

5.3.11                                                                                                        HRA NA KLARINET 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Klarinet je nástrojem, který našel uplatnění napříč stylovými žánry i slohovými obdobími 

patrně ze všech hudebních nástrojů nejvíce a to i jako nástroj sólový i orchestrální. Na naší škole 

vedeme žáky k praktickým hráčským dovednostem tak, aby se mohli uplatnit ve všech 

zmiňovaných stylech a žánrech. Jako přípravný nástroj ke hře na klarinet se využívá Es klarinet 

nebo zobcová flétna. Během studia na nástroj se žák zapojí a uplatní v různých hudebních 

seskupeních. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Přípravné studium 

1. -  2. ročník 

Žák: 

 umí vytleskávat a deklamovat jednoduchá říkadla, rozlišovat těžké a lehké doby; 

 za pomoci učitele sestaví a rozloží nástroj; 

 získá návyky spojené s údržbou nástroje. 

 

I.STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

1.  ročník 

Žák: 

 dokáže stručně popsat svůj nástroj, jeho vznik a vývoj; 

 s pomocí učitele zvládá nasadit plátek na hubici a připevnit jej ligaturou;  

 umí samostatně sestavit i rozložit svůj nástroj; 

 dokáže nasadit referenční tón;  

 při hře dbá na správný postoj, držení nástroje a polohu prstů; 

 využívá bráničně žeberní dýchání; 

 hraje détaché a legato v rozsahu g-a1; 

 ovládá hru v celých, půlových a čtvrťových hodnotách; 

 zahraje jednoduché nápěvy lidových písní dle sluchu. 

 

2.  ročník 

Žák: 

 nasadí a vyladí referenční tón; 
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 hraje vydržované tóny v dynamice p – f; 

 v šalmajovém rejstříku e – b1 rozlišuje a hraje v artikulacích détaché, legato, 

staccato; 

 hraje dur stupnice do 2 a 2b zpaměti; 

 hraje noty v hodnotách osminových, půlových a čtvrťových s tečkou. 

 

 

3.  ročník 

Žák: 

 zvládá hrát v šalmajovém a klarinovém rejstříku v rozsahu e – g2; 

 tóny (malíčkové hmaty) e, f, fis, h1, c2, cis2 umí zahrát oběma způsoby; 

 rozlišuje a ovládá hru v základních dynamických, rytmických i agogických 

odstínech; 

 v rozsahu e –g2 hraje dur stupnice a příslušné kvintakordy do 3 a 3b zpaměti; 

 hraje jednoduché skladby s dalším nástrojem. 

 

4.  ročník 

Žák: 

 zvládá hru v rozsahu e – c3; 

 dbá na vyrovnanost a ozev tónů v přechodovém rejstříku; 

 zvládá hrát v agogických a dynamických odstínech; 

 sluchovou sebekontrolou dbá na nasazení, vyladění a kvalitu tónu; 

 v rozsahu e – c3 hraje dur stupnice + T5 do 3 a 3b a stupnici chromatickou; 

 hraje s doprovodem nebo jiným nástrojem;  

 s pomocí učitele umí objektivně vyhodnotit svůj výkon. 

 

5.  ročník 

Žák: 

 zvládá hru v rozsahu e – e3; 

 hraje v daném rozsahu stupnice + T5 dur i moll do 3 - 3b; 

 dbá na zvukovou vyrovnanost a kulturu tónu ve všech rejstřících; 

 ovládá lehčí melodické ozdoby (příraz, odraz, nátryl;); 

 interpretuje přednesové skladby různých žánrů v rozsahu 4 minut; 

 zrychluje hru staccato v návaznosti na prstovou techniku. 

 

6.  ročník 

Žák: 

 zvládá hru v rozsahu e – g3; 

 po g3 hraje stupnice dur i moll do 3 - 3b s příslušnými T5, D7, dim 7; 

 čte a ovládá hru v taktech osminových a alla breve; 

 hraje ve volnějších tempech drobnější notové hodnoty (šestnáctinové, 

dvaatřicetinové); 

 je schopen hrát v oktávové transpozici; 
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 je schopen kriticky  a objektivně zhodnotit svůj výkon i výkony spolužáků. 

 

7.  ročník 

Žák: 

 v rozsahu e - g3 hraje všechny dur a moll stupnice do 4 - 4b i příslušné T5, D7, 

dim7 a stupnici chromatickou; 

 využívá všechny technické a výrazové dovednosti při hře na nástroj; 

 zvládá těžší melodické ozdoby (trylek, obal, skupinku); 

 ovládá základy transpozice; 

 hru détaché, legato, staccato doplňuje o portamento, tenuto; 

 samostatně se doladí k doprovodnému nebo dalšímu sólovému nástroji. 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA                                                                                                    

                                                                                                                                            

Přípravné studium 

Žák: 

 dokáže nástroj samostatně složit a rozložit, zná zásady správné údržby nástroje; 

 dbá při hře na správné držení nástroje a postavení rukou; 

 orientuje se v notové osnově v houslovém klíči; 

 hraje vydržované tóny stupnice s dynamickým odstíněním.  

1. -  2. ročník 

Žák: 

 hraje v rozsahu e – g3 (d4); 

 zná a využívá při hře potřebné pomocné hmaty; 

 k probraným stupnicím ze základního studia I. stupně navazuje studiem dalších; 

stupnic, tj. pentatonické, celotónové a chromatické; 

 zvládá základy improvizace; 

 se orientuje a interpretuje svou hru napříč slohovými obdobími i žánry;  

 při provedení kompozic uplatňuje svůj individuální přístup a názor, muzikálnost      a 

rytmickou přesnost; 

 dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, výkony kolegů i profesionálních 

hudebníků; 

 pracuje se v komorních a souborových uskupeních. 

3. - 4. ročník 

Žák: 

 využívá plně celého rozsahu nástroje; 

 k probraným stupnicím ze základního studia I. stupně navazuje studiem dalších 

stupnic, tj. pentatonické, celotónové, církevní, cikánské, zmenšené, alterované, 

apod.; 

 orientuje se v notovém zápise; 

 samostatně nastuduje danou skladbu včetně frázování, dýchání, výrazu, barvy          a 

kvality tónu; 
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 vhodně využívá pomocné hmaty; 

 uplatňuje své improvizační schopnosti. 

 

 

5.3.12                                                                                                          HRA NA SAXOFON 

                                                                                                                                                    

Charakteristika vyučovacího předmětu  

V roce 1841 vynalezl a zkonstruoval bruselský nástrojař Adolf Sax kovový dechový 

nástroj, náležející ovšem do skupiny dřevěných dechových nástrojů, saxofon. Nástroj svým 

zvláštním zvukovým kouzlem našel brzy své uplatnění, zvláště pak v kompozicích impresionistů. 

Nástupem jazzu se saxofon rozšířil doslova masově a stal se prakticky nejužívanějším dechovým 

nástrojem tohoto hudebního žánru. Podobné uplatnění našel i v rocku a dalších fázujících 

hudebních stylech. Na naší škole vedeme žáky k praktickým hráčským dovednostem tak, aby se 

mohli uplatnit ve všech zmiňovaných stylech a žánrech. Jako přípravný nástroj ke hře na saxofon 

využíváme klarinet, případně zobcovou flétnu. Během studia na nástroj se žák zapojí a uplatní v 

různých hudebních seskupeních. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Přípravné studium 

1. -  2. ročník 

Žák: 

 umí vytleskávat a deklamovat jednoduchá říkadla, rozlišovat těžké a lehké doby; 

 za pomoci učitele sestaví a rozloží nástroj; 

 získá návyky spojené s údržbou nástroje. 

 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

1.  ročník 

Žák: 

 dokáže stručně popsat svůj nástroj, jeho vznik a vývoj; 

 aplikuje získané návyky spojené s údržbou nástroje a plátků; 

 umí samostatně sestavit i rozložit svůj nástroj; 

 sám dokáže nasadit plátek na hubici a připevnit jej ligaturou; 

 dokáže nasadit referenční tón;  

 při hře dbá na správný postoj, držení nástroje a polohu prstů; 

 využívá bráničně žeberní dýchání; 

 hraje détaché a legato v rozsahu g1 – g2; 

 ovládá hru v celých, půlových a čtvrťových hodnotách; 

 v daném rozsahu zahraje jednoduché nápěvy lidových písní.     

2.  ročník 

Žák: 

 nasazuje a vyladí referenční tón; 
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 hraje vydržované tóny v dynamice p – f; 

 v rozsahu d1 – a2  hraje v artikulacích détaché, legato, staccato; 

 v rozsahu d1 – a2  hraje dur stupnice do 2 a 2b zpaměti; 

 hraje noty v hodnotách osminových, půlových a čtvrťových s tečkou. 

 

3.  ročník 

Žák: 

 zvládá hrát v rozsahu c1 – c3; 

 tóny fis1,fis2, ais1,ais2, c1,c2  umí zahrát dvěma způsoby; 

 rozlišuje a ovládá hru v základních dynamických, rytmických i agogických 

odstínech; 

 sluchovou sebekontrolou dbá na nasazení, vyladění a kvalitu tónu; 

 v rozsahu c1 – c3 hraje dur stupnice a příslušné kvintakordy do 3 a 3b zpaměti 

 hraje jednoduché skladby s dalším nástrojem. 

 

4.  ročník 

Žák: 

 zvládá hru v rozsahu c1 – e3; 

 dbá na vyrovnanost a ozev tónů v oktávovém přechodu; 

 zvládá hrát v agogických a dynamických odstínech; 

 hraje dur stupnice + T5 do 4 a 4b a stupnici chromatickou v daném rozsahu; 

 interpretuje přednesové skladby různých žánrů v rozsahu 4 minut; 

 hraje s doprovodem nebo jiným nástrojem;  

 učí se objektivně vyhodnotit svůj výkon. 

 

5.  ročník 

Žák: 

 zvládá hru v rozsahu h – f3; 

 hraje v daném rozsahu stupnice + T5 dur i moll do 4 - 4b a stupnici chromatickou; 

 dbá na zvukovou vyrovnanost a kulturu tónu;  

 ovládá lehčí melodické ozdoby (příraz, odraz, nátryl); 

 zrychluje hru staccato v návaznosti na prstovou techniku. 

 

6.  ročník 

Žák: 

 zvládá hru v rozsahu b – f3(fis3); 

 v přirozeném rozsahu nástroje po f3(fis3) hraje stupnice dur i moll do 4 - 4b 

s příslušnými T5, D7, dim 7; 

 čte a ovládá hru v taktech osminových a alla breve; 

 hraje ve volnějších tempech drobnější notové hodnoty (šestnáctinové, 

dvaatřicetinové); 

 je schopen hrát v oktávové transpozici; 

 je schopen kriticky  a objektivně zhodnotit svůj výkon i výkony spolužáků. 
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7.  ročník 

Žák: 

 v rozsahu b - f3(fis3) hraje všechny dur a moll stupnice s T5, D7, dim7 a stupnici 

chromatickou; 

 využívá všechny technické a výrazové dovednosti i vyzrálost ve svém hudebním 

projevu 

 zvládá těžší melodické ozdoby (trylek, obal, skupinku); 

 ovládá základy transpozice; 

 hru détaché, legato, staccato doplňuje o portamento, tenuto; 

 samostatně se doladí k doprovodnému nebo dalšímu sólovému nástroji. 

 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

Žák: 

 dokáže nástroj samostatně složit a rozložit, zná zásady správné údržby nástroje; 

 dbá při hře na správné držení nástroje a postavení rukou; 

 orientuje se v notové osnově v houslovém klíči; 

 hraje vydržované tóny stupnice s dynamickým odstíněním.  

 

1. - 2. ročník 

Žák: 

 hraje  v rozsahu b – f3(fis3); 

 zná a využívá při hře potřebné pomocné hmaty; 

 uplatňuje kvalitu tónů, též vibrato, v dokonalém ozvu celého rozsahu nástroje; 

 k probraným stupnicím ze základního studia I. stupně navazuje studiem dalších 

stupnic, tj. pentatonické, celotónové a chromatické; 

 při provedení kompozic uplatňuje svůj individuální přístup a názor, muzikálnost a 

rytmickou přesnost; 

 zvládá základy improvizace; 

 orientuje se a interpretuje svou hru napříč slohovými obdobími i žánry;  

 při provedení kompozic uplatňuje svůj individuální přístup a názor; 

 dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon, výkony kolegů i profesionálních 

hudebníků. 

3. - 4. ročník 

Žák: 

 hraje v rozsahu b – f3(fis3), případně tzv. extrémně vysoké tóny g3 – d4; 

 k probraným stupnicím ze základního studia I. stupně navazuje studiem dalších 

stupnic, tj. pentatonické, celotónové, církevní, cikánské, zmenšené, alterované, 

apod; 
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 orientuje se v notovém zápise; 

 samostatně nastuduje danou skladbu včetně frázování, dýchání, výrazu, barvy a 

kvality tónu; 

 vhodně využívá pomocné hmaty; 

 využívá své improvizační schopnosti. 

 

 

5.3.13                                                                                                            HRA NA TRUBKU 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

      Trubka je žesťový dechový nástroj využívaný v sólové a kolektivní hře. Žák interpretuje 

skladby různých žánrů (klasický, populární, jazzový a lidový). Hra na tento nástroj požaduje 

ovládání dechu (břišních svalů), nátisku (zapojení kruhových svalů ústních a rtů) a dobré intonační 

vnímání. 

   

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

I.STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

1. ročník 

Žák: 

 umí popsat části nástroje, nástroj složit a rozložit;  

 s pomocí učitele uplatňuje základní návyky – postoj, držení nástroje, správné 

dýchání, nasazení a tvorba tónu; 

 se dokáže orientovat v základních hudebních pojmech, notovém zápise                    a 

základních rytmických hodnotách; 

 dokáže zahrát podle sluchu předehraný motiv  v rozsahu 3 tónů zpaměti. 

2. ročník 

Žák: 

 hraje jednoduchá intonační a rytmická cvičení v rozsahu jednoho řádku; 

 hraje legato; 

 hraje durové stupnice do 2 # a do 2 b.  

3. ročník 

Žák: 

 na vyzvání učitele zvládne základní návyky – postoj, držení nástroje, správné 

dýchání, nasazení a tvorba tónu; 

 umí využívat při hře některé tóny 2. oktávy; 

 zvládá hru jednoduché melodie z listu; 

 hraje durové stupnice do 3 # a do 3 b.  
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4. ročník 

Žák: 

 používá vydržované tóny k rozehrávce a budování nátisku; 

 umí rozlišovat a používat základní artikulaci (tenuto, legato); 

 zvládá jednoduchá  nátisková cvičení; 

 se umí orientovat v notovém zápise, rytmických hodnotách a v jednoduchých 

hudebních útvarech (píseň, tanec, pochod); 

 hraje durové stupnice do 4 # a do 4 b.  

5. ročník 

Žák: 

 samostatně používá základní návyky – postoj, držení nástroje, správné dýchání, 

nasazení a tvorba tónu; 

 dokáže na vyzvání učitele kontrolovat intonační čistotu; 

 umí hrát vydržované tóny v dynamických odstínech; 

 dokáže využít svých nátiskových schopností při hře delších skladeb; 

 se umí orientovat při hře skladby s doprovodem; 

 hraje durové stupnice do 5 # a do 5 b. 

6. ročník 

Žák: 

 zvládá orientaci ve vedení hlasů během souhry a s pomocí intonační představivosti 

je schopen držet svou melodii; 

 umí rozlišit náladu skladby a interpretovat ji s použitím zvládnutých výrazových 

prostředků; 

 samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu; 

 rozumí transpozici do C ladění a je schopen si jednodušší skladby sám přepsat; 

 zahraje z listu skladbu na úrovni 3. ročníku; 

 hraje durové stupnice do 6 # a do 6 b. 

7. ročník 

Žák: 

 na vyzvání učitele nastuduje skladby a party různých stylů s využitím široké škály 

všech dosud získaných výrazových prostředků, dovedností a znalostí; 

 využívá při hře veškeré získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na 

tvoření a kvalitu tónu; 

 dokáže samostatně kontrolovat intonační čistotu; 

 dokáže se orientovat v běžných tempových a dynamických označeních a 

v základním italském hudebním názvosloví; 

 podle svého uvážení dokáže zvolit odpovídající tempo skladby, techniku hry a 

základní dynamiku; 

 transponuje jednoduché melodické motivky; 

 hraje durové stupnice do 7 # a do 7 b. 
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II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

Žák: 

 uplatňuje základní návyky a techniku hry: držení nástroje, správný postoj, nasazení  

a tvorbu tónu; 

 zahraje stupnici v rozsahu jedné oktávy; 

 zahraje jednoduchou melodii z not. 

 

1. -  2. ročník 

      Žák: 

 si umí utvořit poučený názor na studovanou skladbu; 

 uplatňuje základní návyky a techniku hry: držení nástroje, správný postoj, nasazení 

a tvorbu tónu; 

 hraje z listu na úrovni 5. ročníku I. stupně základního studia; 

 vědomě pracuje s tónem. 

 

3. -  4. ročník 

            Žák: 

 samostatně nastuduje skladby a party různých žánrů s využitím široké škály všech 

dosud získaných výrazových prostředků, dovedností a znalostí; 

 řeší samostatně technická úskalí skladby i společně v rámci souboru; 

 dbá na přesné frázování, artikulaci, legato; 

 poslouchá a studuje nahrávky hudby různých historických stylových období a 

současných žánrů, 

 dokáže rozpoznat kvalitu díla a kriticky zhodnotit vlastní i cizí interpretaci. 

 

 

5.3.14                                                                                                       HRA NA LESNÍ ROH 

                                                                                                                                                

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Lesní roh patří mezi nejstarší žesťové nástroje.  Byl a dodnes je užíván v myslivosti na 

honech. V současné době je nedílnou součástí dechových hudeb, symfonických těles, komorních 

souborů a s sólové hry. Hra na něj vyžaduje zvládnutí velkého rozsahu a dobré intonační představy.

   

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

I.STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

1. ročník 

Žák: 

 umí popsat části nástroje, zařadit ho do nástrojové skupiny, nástroj složit a rozložit, 

udržovat jeho hygienu;  
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 se dokáže orientovat v notovém zápise, základních rytmických hodnotách;  

 používá základy správného dýchání podle svých možností a dispozic;  

 zvládá správný postoj u hry, držení nástroje, uvědomuje si pohyb  prstů a tvoření 

tónu základním artikulačním modelem Tý – Dý;   

 zahraje podle sluchu předehraný motiv;  

 umí zahrát jednoduchou melodii nebo lidovou píseň zpaměti. 

 

 

2.  ročník 

Žák: 

 umí popsat části nástroje, zařadit ho do nástrojové skupiny, nástroj složit a rozložit, 

udržovat jeho hygienu;  

 se dokáže orientovat v notovém zápise, základních rytmických hodnotách;  

 používá základy správného dýchání podle svých možností a dispozic;  

 zvládá správný postoj u hry, držení nástroje, uvědomuje si pohyb  prstů a tvoření 

tónu základním artikulačním modelem Tý – Dý;   

 zahraje podle sluchu předehraný motiv;  

 umí zahrát jednoduchou melodii nebo lidovou píseň zpaměti. 

 

 

3.  ročník 

Žák: 

 umí popsat části nástroje, zařadit ho do nástrojové skupiny, nástroj složit a rozložit, 

udržovat jeho hygienu;  

 se dokáže orientovat v notovém zápise, základních rytmických hodnotách;  

 používá základy správného dýchání podle svých možností a dispozic;  

 zvládá správný postoj u hry, držení nástroje, uvědomuje si pohyb  prstů a tvoření 

tónu základním artikulačním modelem Tý – Dý;   

 zahraje podle sluchu předehraný motiv;  

 umí zahrát jednoduchou melodii nebo lidovou píseň zpaměti. 

 

 

4.  ročník 

Žák: 

 umí nasadit a ukončit tóny v alikvotní řadě ve zvládnutém rozsahu v základních 

notových hodnotách; 

 dokáže používat vydržované tóny k rozehrávce a budování nátisku; 

 zvládá legato alikvotních tónů; 

 dokáže zahrát ve svém rozsahu jednoduchou melodii nebo píseň; 

 umí používat ve svém rozsahu intonační představivost v alikvotní i diatonické řadě; 

 zvládá jednoduchá denní a nátisková cvičení; 

 dokáže si vytvářet základní hráčské návyky (každodenní příprava, pořadí cvičení     a 

střídání s odpočinkem); 

 umí se orientovat v jednoduchém notovém zápisu; 
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 dokáže zahrát ve svém rozsahu durovou stupnici. 

 

5.  ročník 

Žák: 

 umí hrát vydržované tóny v dynamických odstínech; 

 umí zahrát jednoduchou skladbu z not, podle dispozic i zpaměti; 

 zvládá základní údržbu nástroje; 

 dokáže usilovat o intonační jistotu při nasazení tónů; 

 umí zahrát durovou i mollovou stupnici s trojzvukem T5 dle rozsahu a dispozic; 

 dokáže využít svých nátiskových schopností při hře delších skladeb; 

 umí se orientovat při hře skladby s doprovodem. 

 

 

6.  ročník 

Žák: 

 se orientuje v notovém zápisu náročnějších skladeb, používá větší dynamické 

rozpětí; 

 umí rozlišit náladu skladby a interpretovat ji s použitím zvládnutých výrazových 

prostředků; 

 zvládá základy hry v transpozici in Es, rozumí principu transpozice; 

 zvládá orientaci ve vedení hlasů během souhry a s pomocí intonační představivosti 

je schopen držet svou melodii. 

 

7.  ročník 

Žák: 

 nastuduje skladby a party různých stylů s využitím široké škály všech dosud 

získaných výrazových prostředků, dovedností a znalostí; 

 využívá při hře veškeré získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na 

tvoření a kvalitu tónu;  

 hraje drobné skladby z listu; 

 dokáže se orientovat v běžných tempových a dynamických označeních  a 

v základním italském hudebním názvosloví; 

 dokáže zvolit odpovídající tempo skladby, techniku hry a základní dynamiku. 

 

 

II.STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

Žák: 

 umí popsat části nástroje, zařadit ho do nástrojové skupiny, nástroj složit a rozložit, 

udržovat jeho hygienu;  

 dokáže se orientovat v notovém zápise, základních rytmických hodnotách;  
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 dokáže používat základy správného dýchání; 

 zvládá správný postoj u hry, držení nástroje, uvědomuje si pohyb  prstů a tvoření 

tónu základním artikulačním modelem Tý – Dý;   

 dokáže nástroj samostatně složit a rozložit, zná zásady správné údržby nástroje; 

 hraje jednoduché melodie a písně z not nebo zpaměti. 

 

 

 

1. -  2. ročník 

      Žák: 

 si umí utvořit poučený názor na studovanou skladbu; 

 uplatňuje základní návyky a techniku hry: držení nástroje, správný postoj, nasazení 

a tvorbu tónu; 

 hraje z listu na úrovni 5. ročníku I. stupně základního studia; 

 vědomě pracuje s tónem. 

 

 

3. -  4. ročník 

        Žák: 

 si umí utvořit poučený názor na studovanou skladbu; 

 uplatňuje základní návyky a techniku hry: držení nástroje, správný postoj, nasazení 

a tvorbu tónu; 

 hraje z listu na úrovni 5. ročníku I. stupně základního studia; 

 vědomě pracuje s tónem. 

. 

 

5.3.15                                                                                           HRA NA  BASKŘÍDLOVKU 

                                                                                                                                                

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Baskřídlovka je rohový žesťový hudební nástroj, o oktávu níž znějící než křídlovka. Je 

oválně stočena, takže vypadá jako malá tuba (můžeme se také potkat s označením tenorová tuba), 

a v drtivé většině případů je laděna v B.   

  

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

I.STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

1. ročník 

Žák: 

 umí popsat části nástroje, zařadit ho do nástrojové skupiny, nástroj složit a rozložit, 

udržovat jeho hygienu;  

 se dokáže orientovat v notovém zápise, základních rytmických hodnotách;  

 používá základy správného dýchání podle svých možností a dispozic;  
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 zvládá správný postoj u hry, držení nástroje, uvědomuje si pohyb  prstů a tvoření 

tónu základním artikulačním modelem Tý – Dý;   

 zahraje podle sluchu předehraný motiv;  

 umí zahrát jednoduchou melodii nebo lidovou píseň zpaměti. 

 

 

2.  ročník 

Žák: 

 využívá základní artikulaci; 

 dokáže si uvědomit koordinaci levé a pravé ruky, prstu a jazyka;  

 zvládá používání levého palce při hře tónů dalšího rozsahu nástroje; 

 používá další nové rytmické prvky a hru legato;  

 dokáže sluchově vnímat náladu skladby a reprodukovat ji na nástroji;  

 hraje s doprovodem druhého nástroje; 

 zahraje jednoduchou skladbu nebo lidovou píseň zpaměti, 

 hraje zpaměti základní stupnice.  

 

3.  ročník 

Žák: 

 dokáže využívat základní návyky a dovednosti včetně pravidelné domácí přípravy 

(postoj, držení nástroje, práci s dechem, používání artikulace v taktech C, 3/4, 2/4, 

prstovou techniku, tónovou kvalitu);  

 se umí orientovat v notovém zápise, rytmických hodnotách, v jednoduchých 

hudebních útvarech (píseň, tanec, pochod);  

 umí využívat při hře některé tóny 2. oktávy; 

 dokáže vnímat svoji interpretaci skladby a dokáže ji zdokonalovat (technicky, 

zvukově, výrazově);  

 zvládá hru jednoduché melodie z listu;  

 umí zahrát jednoduchou melodii podle sluchu;  

 dokáže hrát stupnice a akordy zpaměti. 

 

4.  ročník 

Žák: 

 umí nasadit a ukončit tóny v alikvotní řadě ve zvládnutém rozsahu v základních 

notových hodnotách; 

 dokáže používat vydržované tóny k rozehrávce a budování nátisku; 

 zvládá legato alikvotních tónů; 

 dokáže zahrát ve svém rozsahu jednoduchou melodii nebo píseň; 

 umí používat ve svém rozsahu intonační představivost v alikvotní i diatonické řadě; 

 zvládá jednoduchá denní a nátisková cvičení; 

 dokáže si vytvářet základní hráčské návyky (každodenní příprava, pořadí cvičení   a 

střídání s odpočinkem); 

 umí se orientovat v jednoduchém notovém zápisu; 
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 dokáže zahrát ve svém rozsahu durovou stupnici. 

 

5.  ročník 

Žák: 

 umí hrát vydržované tóny v dynamických odstínech; 

 umí zahrát jednoduchou skladbu z not, podle dispozic i zpaměti; 

 zvládá základní údržbu nástroje; 

 dokáže usilovat o intonační jistotu při nasazení tónů; 

 umí zahrát durovou i mollovou stupnici s trojzvukem T5 dle rozsahu a dispozic; 

 dokáže využít svých nátiskových schopností při hře delších skladeb; 

 umí se orientovat při hře skladby s doprovodem. 

 

6.  ročník 

Žák: 

 se orientuje v notovém zápisu náročnějších skladeb, používá větší dynamické 

rozpětí; 

 umí rozlišit náladu skladby a interpretovat ji s použitím zvládnutých výrazových 

prostředků; 

 zvládá základy hry v transpozici, rozumí principu transpozice; 

 zvládá orientaci ve vedení hlasů během souhry a s pomocí intonační představivosti 

je schopen držet svou melodii. 

 

7.  ročník 

Žák: 

 nastuduje skladby a party různých stylů s využitím široké škály všech dosud 

získaných výrazových prostředků, dovedností a znalostí; 

 využívá při hře veškeré získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na 

tvoření a kvalitu tónu;  

 hraje drobné skladby z listu; 

 dokáže se orientovat v běžných tempových a dynamických označeních a 

v základním italském hudebním názvosloví; 

 dokáže zvolit odpovídající tempo skladby, techniku hry a základní dynamiku. 

 

II.STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

Žák: 

 umí popsat části nástroje, zařadit ho do nástrojové skupiny, nástroj složit a rozložit, 

udržovat jeho hygienu;  

 dokáže se orientovat v notovém zápise, základních rytmických hodnotách;  

 dokáže používat základy správného dýchání; 

 zvládá správný postoj u hry, držení nástroje, uvědomuje si pohyb  prstů a tvoření 

tónu základním artikulačním modelem Tý – Dý;   
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 dokáže nástroj samostatně složit a rozložit, zná zásady správné údržby nástroje; 

 hraje jednoduché melodie a písně z not nebo zpaměti. 

 

1. -  2. ročník 

      Žák: 

 si umí utvořit poučený názor na studovanou skladbu; 

 uplatňuje základní návyky a techniku hry: držení nástroje, správný postoj, nasazení 

a tvorbu tónu; 

 hraje z listu na úrovni 5. ročníku I. stupně základního studia; 

 vědomě pracuje s tónem. 

 

3. -  4. ročník 

            Žák: 

 samostatně nastuduje skladby a party různých žánrů s využitím široké škály všech 

dosud získaných výrazových prostředků, dovedností a znalostí; 

 řeší samostatně technická úskalí skladby i společně v rámci souboru; 

 dbá na přesné frázování, artikulaci, legato; 

 poslouchá a studuje nahrávky hudby různých historických stylových období a 

současných žánrů; 

 dokáže rozpoznat kvalitu díla a kriticky zhodnotit vlastní i cizí interpretaci. 

 

 

 

5.3.16                                                                                                                 HRA NA  TUBU 

                                                                                                                                                

Charakteristika vyučovacího předmětu  

          Tuba je basový žesťový dechový hudební nástroj, někdy zván jen „bas“. V orchestrech se 

tento nástroj objevuje od 19. století a hraje se na ni většinou kvůli její značné hmotnosti vsedě.Jde 

o jeden z nejhlouběji znějících nástrojů vůbec - srovnatelný rozsah hlubokých tónů mívají např. 

píšťaly některých rejstříků chrámových varhan. Rozsah tuby je ovšem (stejně jako u všech 

žesťových nástrojů) relativní - je závislý na použitém nátrubku a do značné míry na fyzických 

předpokladech hráče (velikost a tvar rtů, tvar čelistí a chrupu, motorika mimického svalstva, atd.). 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

I.STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

1. ročník 

Žák: 

 umí popsat části nástroje, zařadit ho do nástrojové skupiny, nástroj složit a rozložit, 

udržovat jeho hygienu;  

 se dokáže orientovat v notovém zápise, základních rytmických hodnotách;  

 používá základy správného dýchání podle svých možností a dispozic;  
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 zvládá správný postoj u hry, držení nástroje, uvědomuje si pohyb  prstů a tvoření 

tónu základním artikulačním modelem Tý – Dý;   

 zahraje podle sluchu předehraný motiv;  

 umí zahrát jednoduchou melodii nebo lidovou píseň zpaměti. 

 

 

2.  ročník 

Žák: 

 využívá základní artikulaci; 

 dokáže si uvědomit koordinaci levé a pravé ruky, prstu a jazyka;  

 zvládá používání levého palce při hře tónů dalšího rozsahu nástroje; 

 používá další nové rytmické prvky a hru legato;  

 dokáže sluchově vnímat náladu skladby a reprodukovat ji na nástroji;  

 hraje s doprovodem druhého nástroje; 

 zahraje jednoduchou skladbu nebo lidovou píseň zpaměti, 

 hraje zpaměti základní stupnice.  

 

3.  ročník 

Žák: 

 dokáže využívat základní návyky a dovednosti včetně pravidelné domácí přípravy 

(postoj, držení nástroje, práci s dechem, používání artikulace v taktech C, 3/4, 2/4, 

prstovou techniku, tónovou kvalitu);  

 se umí orientovat v notovém zápise, rytmických hodnotách, v jednoduchých 

hudebních útvarech (píseň, tanec, pochod);  

 umí využívat při hře některé tóny 2. oktávy; 

 dokáže vnímat svoji interpretaci skladby a dokáže ji zdokonalovat (technicky, 

zvukově, výrazově);  

 zvládá hru jednoduché melodie z listu;  

 umí zahrát jednoduchou melodii podle sluchu;  

 dokáže hrát stupnice a akordy zpaměti. 

 

4.  ročník 

Žák: 

 umí nasadit a ukončit tóny v alikvotní řadě ve zvládnutém rozsahu v základních 

notových hodnotách; 

 dokáže používat vydržované tóny k rozehrávce a budování nátisku; 

 zvládá legato alikvotních tónů; 

 dokáže zahrát ve svém rozsahu jednoduchou melodii nebo píseň; 

 umí používat ve svém rozsahu intonační představivost v alikvotní i diatonické řadě; 

 zvládá jednoduchá denní a nátisková cvičení; 

 dokáže si vytvářet základní hráčské návyky (každodenní příprava, pořadí cvičení   a 

střídání s odpočinkem); 

 umí se orientovat v jednoduchém notovém zápisu; 
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 dokáže zahrát ve svém rozsahu durovou stupnici. 

 

5.  ročník 

Žák: 

 umí hrát vydržované tóny v dynamických odstínech; 

 umí zahrát jednoduchou skladbu z not, podle dispozic i zpaměti; 

 zvládá základní údržbu nástroje; 

 dokáže usilovat o intonační jistotu při nasazení tónů; 

 umí zahrát durovou i mollovou stupnici s trojzvukem T5 dle rozsahu a dispozic; 

 dokáže využít svých nátiskových schopností při hře delších skladeb; 

 umí se orientovat při hře skladby s doprovodem. 

 

6.  ročník 

Žák: 

 se orientuje v notovém zápisu náročnějších skladeb, používá větší dynamické 

rozpětí; 

 umí rozlišit náladu skladby a interpretovat ji s použitím zvládnutých výrazových 

prostředků; 

 zvládá základy hry v transpozici, rozumí principu transpozice; 

 zvládá orientaci ve vedení hlasů během souhry a s pomocí intonační představivosti 

je schopen držet svou melodii. 

 

7.  ročník 

Žák: 

 nastuduje skladby a party různých stylů s využitím široké škály všech dosud 

získaných výrazových prostředků, dovedností a znalostí; 

 využívá při hře veškeré získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na 

tvoření a kvalitu tónu;  

 hraje drobné skladby z listu; 

 dokáže se orientovat v běžných tempových a dynamických označeních a 

v základním italském hudebním názvosloví; 

 dokáže zvolit odpovídající tempo skladby, techniku hry a základní dynamiku. 

 

II.STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

Žák: 

 umí popsat části nástroje, zařadit ho do nástrojové skupiny, nástroj složit a rozložit, 

udržovat jeho hygienu;  

 dokáže se orientovat v notovém zápise, základních rytmických hodnotách;  

 dokáže používat základy správného dýchání; 



69 ŠVP Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 

 

 zvládá správný postoj u hry, držení nástroje, uvědomuje si pohyb  prstů a tvoření 

tónu základním artikulačním modelem Tý – Dý;   

 dokáže nástroj samostatně složit a rozložit, zná zásady správné údržby nástroje; 

 hraje jednoduché melodie a písně z not nebo zpaměti. 

 

 

1. -  2. ročník 

      Žák: 

 si umí utvořit poučený názor na studovanou skladbu; 

 uplatňuje základní návyky a techniku hry: držení nástroje, správný postoj, nasazení 

a tvorbu tónu; 

 hraje z listu na úrovni 5. ročníku I. stupně základního studia; 

 vědomě pracuje s tónem. 

 

3. -  4. ročník 

            Žák: 

 samostatně nastuduje skladby a party různých žánrů s využitím široké škály všech 

dosud získaných výrazových prostředků, dovedností a znalostí; 

 řeší samostatně technická úskalí skladby i společně v rámci souboru; 

 dbá na přesné frázování, artikulaci, legato; 

 poslouchá a studuje nahrávky hudby různých historických stylových období a 

současných žánrů; 

 dokáže rozpoznat kvalitu díla a kriticky zhodnotit vlastní i cizí interpretaci. 

 

 

5.3.17                                                                                                            HRA NA KYTARU 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Kytara je strunný nástroj s bohatou historií, který má v dnešním hudebním světě široké 

uplatnění. Nejprve se naučí hrát jednohlasé melodie, které jsou harmonicky doplněny doprovodem 

učitele. Už v tomto raném období se seznamuje s melodiemi různých hudebních žánrů, od 

renesančních písní až po písničky ze zpěvníků populární hudby. Postupně se učí přidávat 

k melodické lince doprovod, až obsáhne plnost výrazových možností klasické kytarové hry. Ve 

vyšších ročnících uplatňuje získané schopnosti  v souborových  uskupeních a sám se učí tvořit 

doprovod pro ostatní nástroje včetně sólového zpěvu.  

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Přípravné studium 

1. a 2. ročník 
Žák: 

• rozpozná a pojmenuje části nástroje, pojmenuje struny, přidělí správná označení  

  pro prsty obou rukou; 
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• disponuje správnými návyky při držení nástroje a postavení rukou na nástroji; 

• hraje jednoduchý jednohlas; 

• podle not hraje v rozpětí g1 – g2 a prázdné basové struny. 

 

 

 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

 

1. ročník 
Žák: 

• správně sedí a drží nástroj, při hře dodržuje správné postavení obou rukou; 

• používá hru s dopadem a bez dopadu; 

• hraje jednohlas a lehčí dvojhlas basmelodie střídavě; 

• v levé ruce (dále LR) se orientuje na hmatníku v I. poloze na všech strunách, 

ovládá    jednoduché dvojhmaty; 

• rozlišuje noty a pomlky podle délky – celá, půlová, čtvrťová, osminová; 

• naladí nástroj podle ladičky. 

 

2. ročník 
Žák: 

• proměňuje sezení u nástroje a postavení obou rukou podle vývojových dispozic; 

• hraje dvojhlas střídavě i současně, trojhlas bas + přiznávka; 

• v levé ruce se orientuje na hmatníku ve II. poloze na melodických strunách; 

• hraje šestnáctinové noty v pomalejším tempu s počítáním; 

• doprovodí lidovou píseň s pomocí trojhlasých akordů. 

3. ročník 
Žák: 

• v pravé ruce užívá rejstříků; 

• hraje legato sestupné i vzestupné; 

• orientuje se na hmatníku do V. Polohy na melodických strunách, hraje malé barré; 

• hraje dynamiku – p, mp, mf, f; 

• rozliší staccato, portamento, tenuto; 

• vytvoří tón pomocí nehtů a ovládá základní údržbu; 

• hraje akordy v základní poloze. 

 

4. ročník 
Žák: 

• při hře aktivně užívá správnou úhozovou techniku s nehty; 

• hraje středně těžké skladby; 

• orientuje se na hmatníku do V. polohy; 
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• nacvičí velké barré v kadencích; 

• tvoří dynamiku v lehčích skladbách; 

• stylově doprovodí písně, vytvoří akordy pomocí malého barré. 

 

5. ročník 
Žák: 

• orientuje se na hmatníku do VII. polohy na melodických strunách, v V. poloze na   

  všech strunách; 

• hraje polyfonii, rozlišuje stylová období; 

• užívá široké dynamické rozpětí a různé výrazové prostředky – vibrato, pizzicato,  

  flagolety...; 

• rozebere harmonicky jednodušší písně a skladby  T, S, D; 

• hraje velké barré ve skladbách; 

• doprovodí písně různých žánrů, vytvoří akordy pomocí velkého barré. 

 

6. ročník 
Žák: 

• hraje dvoj a trojhmaty do poloh; 

• připraví a nacvičí lehčí skladby a vysvětlí použití jednotlivých výrazových prvků; 

• hraje ozdoby; 

• doprovodí rozličné písně, vytvoří vlastní doprovod; 

• hraje harmonicky složitější akordy – zvětšené, zmenšené, obohacené o další tóny  

  (2, 4, 6). 

 

7. ročník 
Žák: 

• zaměřuje se na stylově čistou interpretaci skladeb; 

• v levé ruce hraje troj a čtyřhmaty a plynule střídá polohy; 

• v pravé ruce hraje čistým, kultivovaným tónem využívá postavení ruky ke změně 

barvy tónu; 

• rozebere skladbu, identifikuje hudebně technické problémy a samostatně hledá 

řešení s využitím všech nabytých znalostí a dovedností; 

• interpretuje skladby s citem, vystihne jejich charakteristickou náladu; 

• naladí nástroj podle sluchu. 
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II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

Žák: 

 umí zařadit kytaru do skupiny nástrojů a pojmenovat její jednotlivé části; 

 ovládá správné sezení s nástrojem, jeho držení  a optimální polohu obou rukou; 

 zná základy hudební teorie, čtení v houslovém klíči, orientaci na hmatníku v 1. 

poloze spojenou s notovým zápisem včetně základní chromatiky; 

 umí doprovodit jednoduchou melodii podle akordových značek; 

 hraje elementární instruktivní skladby z not. 

 

1. – 2. ročník 

Žák: 

• podle svých schopností hraje repertoár z různých historických období a žánrů; 

• rozumí hudební analýze skladby jako prostředku pochopení skladby; 

• napíše s pomocí základních harmonických funkcí jednoduchou píseň; 

• zahraje jednoduché sólo do písně; 

• užívá při hře všech dosud zvládnutých výrazových prostředků; 

• obohacuje techniku o nové prvky – tremolo, rasguado; 

• bohatě využívá programní hudbu se zapojením sluchové představivosti a vnitřního 

  hudebního cítění; 

• harmonicky rozebere skladbu, označí důležité harmonické spoje a funkce; 

• při improvizaci a doprovodu písní reaguje na dynamické a harmonické změny; 

• tvoří akordy v polohách; 

• samostatně nastuduje skladbu. 

 

3. – 4. ročník 

Žák: 

• používá analýzu skladby jako prostředek k jejímu základnímu pochopení; 

• podle svého zájmu se zaměřuje na komorní hru, sólovou hru klasickou nebo  

  jazzovou a populární; 

• samostatně řeší technická úskalí skladby; 

• hraje obtížné techniky; 

• podle harmonických spojů a funkcí řídí vlastní tvorbu dynamiky a přednesu; 

• využívá všech výrazových prostředků; 

• rozlišuje jednotlivá historická období ve vývoji hudby a volí charakteristické   
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  výrazové a technické prostředky; 

• samostatně nastuduje skladbu i s přednesovými prvky; 

• užívá vyspělou techniku a samostatně řeší technické problémy; 

• skládá vlastní písně a drobné skladby. 

 

5.3.18                                                                                HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

 V přípravném studiu, které trvá1 – 2 roky a v prvním stupni základního studia, který je 

sedmiletý, se dítě nejprve učí hrát na klasickou akustickou kytaru, ve druhém cyklu na elektrickou 

či akusticko-elektrickou kytaru. 

 V přípravném ročníku a v prvním cyklu zvládne žák základní techniky hry, ovládání 

nástroje po zvukové i technické stránce a různé styly interpretace skladeb z jednotlivých 

historických období období a různých žánrů. Naučí se samostatně pracovat a rozumět hudbě po 

harmonické stránce. Zvládne primární doprovody lidových a umělých písní. 

 Na druhém stupni základního studia se žák seznámí s elektrickou či elektroakustickou 

kytarou a jejími specifiky. Osvojí si hru trsátkem i bohatou prstovou techniku pro rozklad akordů 

v pravé ruce. Naučí se improvizovat pomocí několika technik, získá díky znalosti harmonie 

svobodu při tvorbě sól i samostatné tvorbě písní a skladeb. Uplatní se v různých hudebních 

seskupeních a naučí se hudebně vyjadřovat své myšlenky. 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Přípravné studium 

1. ročník 
Žák: 

 zahraje rytmizované říkanky na prázdných strunách s doprovodem učitele; 

 v pravé ruce používá techniku apoyando; 

 s pomocí učitele zvládne správné držení nástroje a polohu pravé ruky; 

 orientuje se v notovém zápise v rozsahu prázdných strun; 

 zahraje krátké rytmické cvičení v taktu 2/4 nebo 3/4 složené z not čtvrťových, 

 půlových a osminových (na prázdných strunách). 

 s pomocí učitele umí správně postavit prst levé ruky na strunu 

 zahraje rytmizovaná říkadla s použitím jednoho prstu levé ruky, převážně bez not 

 

2. ročník 
Žák: 

 zahraje jednoduchou píseň v 1. poloze zpaměti; 

 používá techniku apoyando i tirando v základních rytmických kombinacích; 

 na vyzvání učitele zvládne správné postavení prstu levé ruky na strunu; 

 orientuje se na hmatníku v 1. poloze; 

 zahraje krátké melodické cvičení (bez použití chromatiky); 
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 rozlišuje základní rytmické figurace, složené z not i pomlk osminových,   

  čtvrťových a půlových. 

 

 

 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

 

1. ročník 
Žák: 

 zahraje jednohlasou píseň v 1. poloze na všech strunách zpaměti; 

 samostatně rozliší noty a pomlky čtvrťové, půlové i osminové; 

 v drobných cvičeních ovládá elementární rytmické figurace včetně synkopy a 

tečky  za notou; 

 zvládne hru s rytmickými slabikami a vyslovuje je rytmicky správně; 

 hraje melodie na hmatníku v 1. poloze včetně základní chromatiky; 

 na vyzvání učitele zvládne správné držení pravé i levé ruky a správné pokládání  

   prstů  levé ruky ( tzn. k pražci a na špičku prstu ); 

 zahraje z listu snadnou jednohlasou píseň ve středním tempu; 

 používá elementární dvojhlas s využitím prázdných strun; 

 hraje doprovody písní v durových tóninách podle zjednodušených akordových    

  značek (v rozsahu 34 strun) 

 

2. ročník 
Žák: 

 zahraje středně obtížnou dvojhlasou skladbu v 1. poloze zpaměti; 

 hraje melodie na hmatníku v 1. a 2. poloze; 

 umí používat techniku apoyando i tirando; 

 doprovodí jednoduchou píseň v durové tónině hrou podle akordických značek   

  (zatím  pouze v rámci zákl. harmonických funkcí, bez barré); 

 dokáže vyjadřit náladu skladby změnami v dynamice i tempu (p, mf, f); 

 z listu zahraje jednohlasou melodii s doprovodem na prázdných strunách; 

 zvládne hru podle akordových značek obohacenou o zjednodušené akordy moll; 

 podle svých možností hraje doprovody písní v rozsahu všech strun; 

 hraje stupnice dur do 4#. 

 

3. ročník 
Žák: 

 zahraje drobnou vícehlasou skladbu (z not nebo zpaměti); 

 využívá základní návyky a dovednosti (správně drží nástroj a osvojil si přirozené 

 postavení obou rukou); 

 ovládá základní úhozovou techniku apoyando i tirando v různých kombinacích a   
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  při hře ji vhodně uplatňuje; 

 vědomě kontroluje správné pokládání prstů levé ruky tak, aby nenarušoval vedení 

 melodické linky nežádoucím zkracováním tónu; 

 umí vyjádřit náladu skladby elementárními výrazovými prostředky (p, mf, f, SP,   

  ST); 

 umí doprovodit píseň podle akordických značek (zatím bez použití barré); 

 hraje stupnice dur i moll do 4#; 

 zahraje snadné duo s druhým nástrojem. 

 

4. ročník 
Žák: 

 zahraje drobnější skladby různých stylů a žánrů (z not nebo zpaměti); 

 zvládne orientaci na hmatníku alespoň do 5. polohy na melodických strunách; 

 využije při hře malé barré; 

 seznámil se s počátky techniky hry legato (zatím převážně v kombinaci s   

  prázdnou strunou); 

 ve hře využívá elementární další výrazové prostředky crescendo, decrescendo a 

 ritardando; 

 při doprovodu podle akordických značek samostatně volí vhodnou rytmizaci; 

 spolupracuje s učitelem při dotváření prstokladů; 

 umí si sám naladit nástroj s pomocí elektronické ladičky; 

 hraje stupnice dur i moll do 5# a 2b. 

 

5. ročník 
Žák: 

 zahraje skladby různých stylů a žánrů (z not nebo zpaměti); 

 zvládne orientaci na hmatníku do 9. polohy na melodických strunách; 

 seznámil se s technikou hry velkého barré a podle svých fyziologických možností  

   ji uplatňuje při hře; 

 techniku hry legato obohatil o další prstové kombinace a používá legato vzestupně  

  i sestupně; 

 používá techniku arpeggio v různých prstokladových kombinacích ve středním 

 tempu; 

 rozpozná v notovém zápisu základní akordy dur i moll a umí je označit  

  akordickými značkami; 

 analyzuje malou písňovou formu a vyjadřuje ji vhodným frázováním; 

 hraje stupnice dur i moll do 5# a 2b včetně kadence (T, S, D7). 

 

6. ročník 
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Žák: 

 hraje skladby různých období a žánrů a používá adekvátní výrazové prostředky    

   (pp až  ff, crescendo, decrescendo, synkopa, jednoduché ozdoby); 

 ovládá orientaci na hmatníku do 12. polohy (minimálně na mel. strunách); 

 dbá na tónovou kulturu své hry; 

 rozumí pojmům transpozice, akcent, arpeggio, triola a dokáže je použít při hře; 

 začal používat techniku legato v pokročilejším stupni obtížnosti; 

 hru barré uplatňuje i při doprovodu podle akordických značek; 

 hraje typové stupnice v rozsahu 2 oktáv s kadencemi (včetně barré). 

7. ročník 
Žák: 

 ovládá základní nástrojovou techniku střední obtížnosti (apoyando, arppegio., 

 tirando., barré, legato) v rychlejším tempu a složitějších rytmických kombinacích; 

 k vyjádření nálady skladby volí přiměřené výrazové prostředky a hraje s tónovou 

 kulturou; 

 je schopen naladit si nástroj a vyměnit struny; 

 hraje plynule v rozsahu celého hmatníku; 

 orientuje se v notovém zápise i ve složitějších rytmech; 

 zahraje z listu drobnou skladbu na úrovni 3. ročníku; 

 na vyzvání učitele dotváří optimální prstoklady podle svých možností a hraje 

 rozšířené kadence. 

 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

Žák: 

 umí zařadit kytaru do skupiny nástrojů a pojmenovat její jednotlivé části; 

 ovládá správné sezení s nástrojem, jeho držení  a optimální polohu obou rukou; 

 zná základy hudební teorie, čtení v houslovém klíči, orientaci na hmatníku v 1. 

poloze spojenou s notovým zápisem včetně základní chromatiky; 

 umí doprovodit jednoduchou melodii podle akordových značek; 

 hraje elementární instruktivní skladby z not. 

1. ročník 
Žák: 

• zahraje jednoduché sólo do harmonického podkladu; 

• při hře využívá základní techniku hry s trsátkem; 
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• k improvizaci používá box pentatoniky a bluesové stupnice; 

• hraje základní akordy v I. poloze; 

• užívá základních stylů doprovodu; 

2. ročník 
Žák: 

• orientuje se v boxech pro improvizaci po celém hmatníku, najde k dané tónině  

dominantní box a dokáže se mezi nimi pohybovat při dodržování prstokladů; 

• reaguje na dynamiku podehrávky; 

• užívá při hře vibrato, glissando, vytahování strun; 

• hraje legatovou technikou; 

• vysvětlí a zahraje kadence; 

• hraje a tvoří akordy do polohy na třech strunách; 

3. ročník 
Žák: 

• hraje trsátkem oběma směry v rychlejších tempech a užívá prstové techniky; 

• tvoří složitá sóla do písní i podehrávky; 

• doprovází pomocí různých stylů doprovodů; 

• teoreticky i prakticky sestaví akordy dur, moll, 7, maj, zmenšené; 

• plynule se pohybuje na hmatníku mezi boxy a uplatňuje jejich volbu podle tóniny 

a harmonických funkcí; 

• hraje akordy v polohách pomocí velkého barré; 

4. ročník 
Žák: 

• samostatně připraví a nacvičí píseň, skladbu; 

• přepracuje skladbu pro použití v kapele (souboru), vytvoří aranžmá; 

• vytváří harmonicky složité akordy – 2, 4, , 6, 9, 11, zmenšené, zvětšené; 

• využívá při hře všech nabytých výrazových prostředků; 

• rozebere skladbu dle harmonických pravidel. 

 

5.3.19                                                                                                                SÓLOVÝ ZPĚV 

                                                                                                           

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Výuka zpěvu umožňuje zvládnutí základní dechové techniky a pěveckých dovedností, 

které pozitivně působí na používání lidského hlasu. Učitel při studiu sólového zpěvu rozvíjí 

přirozený talent žáka, respektuje jeho hlasový vývoj i jistou míru hereckých schopností a umění 

výrazu při předvedení skladeb na veřejnosti. Žáci se zde mohou naučit základům správného zpěvu 

jednohlasu i vícehlasu a mají možnost zpívat v různých uskupeních, souborech či kapelách.  
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Přípravné studium 

1. - 2. ročník 

Žák: 

 podle názorné ukázky učitele předvede volný nádech a výdech při nácviku 

bráničního dýchání; 

 s pomocí učitele popíše a dbá na správný pěvecký postoj; 

 přirozeným dětským hlasem zazpívá jednoduchá hlasová cvičení; 

 zpívá jednoduché lidové písně a říkadla s doprovodem nástroje; 

 dbá na správnou výslovnost; 

 využívá při zpěvu rytmické hry na tělo a různé rytmické nástroje. 

 

 

I.STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA  

1. ročník 

Žák: 

 na vyzvání učitele dodržuje správný pěvecký postoj a popíše jeho zásady; 

 provádí dechová cvičení se zaměřením na volný nádech, zadržení dechu a volný 

výdech; 

 správně artikuluje a dbá na srozumitelnost; 

 zpívá lidové a umělé písně přiměřené věku  s doprovodem; 

 rozezná charakter písně a její náladu. 

2. ročník 

Žák: 

 rozumí principu žeberně-bráničního dýchání, zvládá jeho základní sebekontrolu; 

 chápe tři fáze dechu: nádech-zadržení dechu-výdech; 

 uvědoměle propojuje v rámci hlasových cvičení práci dechu s hlasem; 

 využívá dechové opory pro měkké nasazení tónu; 

 na vyzvání učitele dbá na intonační čistotu zpěvu v celém svém rozsahu; 

 popíše charakter písně a její náladu. 

3. ročník 

Žák: 

 samostatně ovládá správný pěvecký postoj; 

 je schopen vysvětlit tzv. princip bráničního dýchání; 

 dbá na vyrovnanost vokálů, správnou artikulaci a srozumitelnost; 

 propojuje práci dechu v hlasových cvičeních a s tím i intenzitu hlasu; 

 používá svůj hlas v celém svém rozsahu přirozeně a nenásilně; 

 spolu s učitelem se podílí na výběru nové skladby; 

 zpívá jednoduchou píseň bez doprovodu.  
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4. ročník 

Žák: 

 ovládá princip bráničně-žeberního dýchání a zvládá jeho sebekontrolu; 

 využívá dechové opory při nácviku frází; 

 zvládá základní pěvecká hlasová cvičení v durových tóninách na vokály; 

 je schopen vyjádřit svůj názor na výběr písně; 

 popíše rozdíl mezi písní lidovou a umělou; 

 provádí nácvik lidového dvojhlasu. 

 

5. ročník 

          Žák: 

 zná a využívá termíny vokál, hlavová a hrudní rezonance; 

 zvládá zpěv legato; 

 využívá dechové opory při dynamických změnách v hlasovém cvičení; 

 využívá dynamiku při zpěvu písní s ohledem na jejich charakter; 

 zpívá jednoduchý dvojhlas; 

 je schopen vysvětlit základy hlasové hygieny. 

 

6. ročník 

Žák: 

 reprodukuje náročnější hlasová cvičení, ve kterých uvědoměle propojuje práci     

            dechu s hlasem; 

 v hlasových cvičeních se orientuje i v mollových tóninách na libovolné vokály; 

 je schopen rozpoznat hlasové změny (mutační období) a podle toho zpívat; 

 přesvědčivě interpretuje všechny nacvičené písně, srozumitelně a s výrazem,    

            se smyslem pro kantilénu a frázi; 

 je schopen posoudit a zhodnotit pěvecký výkon. 

 

7. ročník 

Žák: 

 ovládá svůj hlas v jeho celém rozsahu na správné dechové opoře; 

 přirozeně užívá hlavový a hrudní rejstřík; 

 využívá získaných vědomostí k posílení uměleckého dojmu interpretované  

písně; 

 samostatně vybere a nacvičí píseň odlišného charakteru; 

 na základě porozumění textu písně využívá adekvátní výrazové prostředky (sám si 

zvolí dynamiku, agogiku, tempo); 

 rozlišuje hudební styly a dokáže jim přizpůsobit svůj hudební přednes; 

 důsledně uplatňuje hlasovou hygienu. 
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II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA  

Přípravné studium 

          Žák: 

 zvládá správný pěvecký postoj a správně artikuluje; 

 zná základy hudební teorie; 

 ovládá správný pěvecký dech na bránici s prodlouženým výdechem; 

 zná pojem hlavový a hrudní rejstřík, rozlišuje základní dynamiku (p, f). 

 

1. - 2. ročník 

Žák: 

 zvládá náročnější hlasová cvičení zaměřená na rozšíření rozsahu a vyrovnání hlasu 

a vyrovnání hlasových rejstříků; 

 ovládá zásady hlasové techniky, měkké a opřené nasazení tónu, správný a uvolněný 

postoj a správnou artikulaci; 

 je schopen porozumět textu a volit odpovídající výrazové prostředky; 

 používá dynamikou a agogickou škálu v souladu s danou skladbou; 

 bezpečně se orientuje v notovém partu. 

 

3. - 4. ročník 

         Žák: 

 automaticky zvládá veškeré technické problémy, ovládá jejich kontrolu; 

 rozšiřuje svůj hlasový rozsah a rejstříky; 

 při interpretaci plně využívá kantilénový zpěv a dokáže sám vytvářet hudební fráze 

na základě správného dýchání; 

 spolupracuje s korepetitorem i samostatně, dokáže správně pojmenovat svoje 

požadavky na doprovodný nástroj a umí je zdůvodnit; 

 je schopen rozeznat různá slohová hudební období; 

 kultivovaně interpretuje přednesové skladby na veřejných vystoupeních, 

 využívá zvukové nahrávky ke snadnému nastudování skladby; 

 žák za pomoci učitele připravuje repertoár pro závěrečné vystoupení.  

 

 

5.3.20                                                                                                             SBOROVÝ ZPĚV 

                                                                                                                                                      

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Nejpřirozenějším a nejrozšířenějším hudebním projevem člověka je zpěv. Sborový zpěv je 

prostředkem k rozvoji hudebnosti a ke zvyšování zájmu o hudbu. Výuka sboru v základním 

uměleckém školství staví na dlouholeté tradici v naší zemi, která disponuje bohatou sborovou 

literaturou díky významným hudebním skladatelům. Hlavním posláním sboru je koncertní činnost. 
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Sborový zpěv umožňuje žákům  naučit se pracovat v kolektivu a přizpůsobovat se potřebám sboru, 

hlouběji vnímat emocionální zážitky, rozvíjet hudební cítění a rozhled žáků. Umožňuje jim 

interpretovat díla všech hudebních období, stylů a žánrů. 

                                                                                                                                                          

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Přípravné studium 

1. – 2. ročník 

         Žák: 

 podle názorné ukázky učitele předvede volný nádech a výdech při nácviku; 

 při zpěvu využívá správného a přirozeného držení těla; 

 používá hlavový rejstřík, dobře vyslovuje, ovládá sezení a postoj při zpěvu; 

 ovládá hlasový rozsah d1 – h1; 

 interpretuje jednohlasé písně s doprovodem. 

 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA  

1. ročník 

         Žák: 

 je schopen klidného a hlubokého dýchání; 

 měkce nasazuje tóny a čistě intonuje svůj part v jednohlasých písních s doprovodem. 

2. ročník 

         Žák: 

 žák ovládá elementární základy pěvecké techniky – správné dýchání, nasazení tónu; 

 zvládá zpěv kánonu, quodlibetu, dudácké kvinty. 

3. ročník 

         Žák: 

 přirozeně artikuluje, je schopen dostatečného uvolnění dolní čelisti na vokály; 

 zná zásady hlasové hygieny, nepřepíná své síly. 

4. ročník 

         Žák: 

 při zpěvu používá základní dynamiku (p, f, mf) a ritardando; 

 rozumí významu jednotlivých gest sbormistra. 

5. ročník 

Žák: 

 chápe použití střídavého dechu; 

 je schopen čisté intonace jednoduchých dvouhlasých skladeb (tercie, sexty) s 

doprovodem  i a capella; 

 chápe jednotlivé hudební fráze s důrazem na kantilénu. 

6. ročník 

         Žák: 

 je schopen vnímat vyváženost jednotlivých hlasů v dvojhlasu; 

 chápe význam jednotlivých gest sbormistra a dokáže na ně citlivě reagovat; 



82 ŠVP Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 

 

 se orientuje ve struktuře jednoduchých sborových partitur. 

 

7. ročník 

         Žák: 

 při zpěvu ovládá správnou dechovou techniku, v hudební frázi používá střídavý 

nádech; 

 využívá hlas v celém svém rozsahu s důrazem na hlavovou rezonanci; 

 je schopen vnímat vyváženost jednotlivých hlasů ve vícehlasu (dvojhlas, trojhlas), 

orientuje se ve struktuře náročnějších sborových partitur. 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA  

1. - 2. ročník 

Žák: 

 ovládá a při zpěvu uplatňuje návyky kultivovaného sborového zpěvu (dechová 

technika, tvorba tónu, artikulace); 

 používá hlas v celém svém rozsahu, nepřepíná ho a důsledně dodržuje hlasovou 

hygienu; 

  má povědomí o hlasových rejstřících a v rámci možností s nimi pracuje;  

 zpívá z listu skladby na úrovni 5. ročníku I. stupně; 

 v náročnějších skladbách uplatňuje smysl pro kultivovaný projev, hudební frázi a 

kantilénu. 

 

3. - 4. ročník 

Žák: 

 se orientuje ve struktuře složitějších sborových partitur a vnímá vyváženost 

jednotlivých hlasů vícehlasu (čtyřhlas, vícehlas); 

 při zpěvu využívá celou škálu dynamických a agogických změn, je schopen 

pohotově reagovat na gesta sbormistra; 

 je zodpovědný za společné dílo; 

 zná základní sborovou literaturu různých slohových období a na základě vlastních 

zkušeností je schopen jednotlivé skladby interpretovat. 

 

 

 

5.3.21                                                                                                             KOMORNÍ SBOR 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

 Předmět Komorní sbor je určen žákům, kteří již mají základy ve sborovém zpěvu s 

a mohou tedy pracovat v menším počtu zpěváků na náročnějších skladbách – především a capella, 

polyfonní, případně rozsáhlejší díla. Žáci také pracují ve větší míře samostatněji, podílejí se na 

konečné podobě skladby. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA  

4. ročník 

         Žák: 

 zazpívá svůj part s dodržením plynulé kantilény, frází a agogiky; 

 intonuje jednohlasé písně s doprovodem i bez doprovodu ; 

 zazpívá snazší kánony; 

 orientuje se v základních dílech lidové a umělé písňové tvorby. 

5. ročník 

         Žák: 

 užívá správnou pěveckou dechovou techniku a artikulaci, intonaci, rytmus a všechny 

hudebně výrazové prostředky ; 

 intonuje vícehlasé písně s doprovodem i bez doprovodu ; 

 zazpívá složitější kánony. 

 

6. ročník 

         Žák: 

 je schopen samostatného nácviku svého hlasového partu; 

 zpívá  dvojhlas a postupně náročnější repertoár; 

 vhodně interpretuje vícehlasou skladbu s ohledem na její charakter, žánr, styl. 

 

7. ročník 

         Žák: 

 se orientuje ve struktuře složitějších sborových partitur a vnímá vyváženost 

jednotlivých hlasů vícehlasu (čtyřhlas, vícehlas); 

 při zpěvu využívá celou škálu dynamických a agogických změn, je schopen 

pohotově reagovat na ně. 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA  

1. – 2. ročník 

Žák: 

 je schopen vést dělenou zkoušku hlasu; 

 navazuje na dovednosti získané v I. stupni; 

 zpívá dvojhlasé a náročnější písně; 

 čistě intonuje part ve vícehlase s doprovodem. 

 

3. – 4. ročník                                                                                                                                     

       Žák: 

 zvládá  zpěv plynulé kantilény a umí vést frázi; 



84 ŠVP Základní umělecké školy F. I. Tůmy, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 17 

 

 zpívá a vhodně interpretuje vícehlasé skladby různých období a žánrů a rozezná         

     období jejich vzniku ve vybraných hudebních ukázkách; 

 se podílí na organizaci a přípravě společných vystoupení. 

 

 

 5.3.22                                                                    KOLEKTIVNÍ HUDEBNÍ PRAXE (KHP) 

                                                                                                      
Charakteristika vyučovacího předmětu  

        Kolektivní hudební praxe (KHP) v sobě slučuje veškeré formy praktické výuky (čtyřruční hra 

na klavír a na klávesy, komorní a souborová hra, komorní zpěv, vokální a instrumentální doprovod, 

různé hudební skupiny apod.). Žáci se aktivně zapojují se svým nástrojem či ve zpěvu do některého 

ze školních kolektivních seskupení.   

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. ročník 

Žák: 

 rozumí hudebním pojmům charakteristickým pro kolektivní hudební praxi (hlas, 

part, tempo, takt, souhra); 

 vnímá při hře ostatní spoluhráče. 

2. ročník 

Žák: 

 s pomocí učitele nastuduje svůj part a interpretuje ho; 

 s pomocí učitele vnímá dynamiku.  

 

3. ročník 

Žák: 

 interpretuje svůj part, respektuje společné rysy nacvičované skladby (tempo,takt); 

 podílí se na interpretaci jednoduchých skladeb.  

4. ročník 

Žák: 

 na vyzvání učitele nastuduje svůj part a obeznámí se s party svých spoluhráčů;  

 při hře udrží tempo a rytmus. 

5. ročník 

Žák: 

 spolupracuje se svým spoluhráčem, je schopen ho poslouchat, odpoutat se od svého 

partu a nalézt vzájemné porozumění rytmické i výrazové; 

 ukáže nástup spoluhráči. 

6. ročník 

Žák: 

 rozumí běžně používané verbální i nonverbální hudební komunikaci; 

 rozlišuje jednotlivé hlasy (základní orientace v partituře); 
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 je schopen samostatného nácviku svého partu. 

7. ročník 

Žák: 

 dbá na společné rysy nacvičované skladby (tempo, takt, dynamiku); 

 dbá na společné ladění a souhru; 

 orientuje se ve struktuře složitějších partitur; 

 vysvětlí znalost svého partu (nástup, dynamika, doprovod, téma, motiv). 

  

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

Přípravné studium 

          Žák: 

 se orientuje ve svém partu a dokáže interpretovat svůj part; 

 reaguje na hru svého spoluhráče. 

1. - 2. ročník 

Žák: 

 se dobře orientuje ve svém partu a vnímá pozorně hru spoluhráčů či zpěváků; 

 zvládne naladit svůj nástroj s ohledem k ladění spoluhráčů a samostatně se rozehrát 

či rozezpívat; 

 podílí se na výběru skladeb. 

 

3. - 4. ročník 

Žák: 

 dokáže zhodnotit výsledek společné práce; 

 vnímá celkovou harmonii a projevuje smysl pro výstavbu melodie a celého díla; 

 podílí se na přípravě společných vystoupení; 

 je zodpovědný za společné dílo celého kolektivu. 

 

 

 

5.3.23                                                                                             NÁSTROJOVÝ SEMINÁŘ 
 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

          Předmět nástrojový seminář je kolektivní forma výuky, kterou mohou navštěvovat žáci I. a 

II. stupně základního studia. Žák má možnost interpretovat nastudované skladby před svými 

spolužáky, vyslovovat se a hodnotit výkony druhých. Žáci mohou poslouchat společně se svým 

učitelem nahrávky různých význačných interpretů a hovořit o nich. Rovněž je dána žákovi možnost 

interpretovat skladby komorní či se uplatnit jako klavírista při klavírním doprovodu  jiného 

nástroje. Při dodržení týdenní hodinové dotace může být použita i jiná než týdenní forma 

organizace studia.  
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA:                     

6. ročník 

Žák: 

 hraje nastudované skladby před svými spolužáky; 

 za pomoci s učitele hodnotí výkony svých spolužáků; 

 s pomocí učitele vytváří vlastní doprovody k jednoduchým písním včetně předehry 

a dohry; 

 popíše svůj nástroj. 

 

7. ročník 

Žák: 

 na vyzvání učitele umí hodnotit výkony svých spolužáků; 

 zná některé význačné osobnosti uměleckého života; 

 popíše vznik a vývoj svého nástroje; 

 spolupracuje tvořivě se svými spoluhráči při studiu skladby. 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

 

Přípravné studium 

          Žák: 

 dokáže popsat svůj nástroj; 

 zahraje jednoduchý doprovod za využití T, D, S. 

          

1. - 2. ročník             

 Žák: 

 vyjmenuje možnosti uplatnění svého nástroje v hudební praxi; 

 na vyzvání učitele analyzuje danou ukázku (různé interpretace); 

 je schopen citlivého vnímání při doprovodu sólisty instrumentalisty, zpěváka či 

sborového zpěvu. 

 

3. - 4. ročník 

Žák: 

 samostatně hodnotí výkony svých spolužáků; 

 je zodpovědný za nastudování a společné provedení komorní skladby.      
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6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU 
Charakteristika výtvarného oboru 

Výtvarný obor rozvíjí výtvarné dispozice žáků – estetické cítěné, myšlení, tvořivost, 

vnímavost, vyjadřování, fantazii. Tímto obohacuje a kultivuje žákovu osobnost. Umožňuje žákovi 

prostřednictvím výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku 

komunikace. Žák se učí reflektovat svůj vnitřní svět i podněty z okolního světa           a výtvarně 

na ně reagovat. Je veden k intuitivnímu a následně vědomému používání výtvarného jazyka a 

pomáhá mu nalézat celoživotní vztah k výtvarné kultuře. 

Výtvarný obor je realizován přípravným studiem (1 - 2 roky) , základním studiem prvního 

stupně (7 let) a základním studiem druhého stupně (4 roky). Další možností je studium pro dospělé 

(pro žáky starší 18 let). Do přípravného studia se nekoná talentová zkouška, pro přijetí žáka jsou 

rozhodující jeho předpoklady ke studiu, které sledujeme při přijímacím pohovoru. Podmínkou pro 

přijetí žáka do I. stupně základního studia je úspěšně vykonaná talentová zkouška před  komisí.  

 

  

6.1       Studijní zaměření výtvarného oboru 
 

Přípravné studium výtvarného oboru: 

 Přípravná výtvarná tvorba (PVT) 

Studijní zaměření I. a II. stupně základního studia výtvarného oboru: 

 Výtvarná tvorba 

 

6.2      Tabulace učebních plánů výtvarného oboru 

 

6.2.1      Přípravné studium výtvarného oboru 

   

Přípravné studium výtvarného oboru: Přípravná výtvarná tvorba (PVT)  

 Učební plán č. V 01  

 

 

 

Přípravné studium I. Stupně Přípravné studium 

1. ročník 2. ročník 

Přípravná výtvarná tvorba (PVT) 2 2 

Počet vyučovacích hodin v ročníku 2 2 

Celkový týdenní počet hodin za 2 roky 4 
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6.2.2      Základní studium I. a II. stupně výtvarného oboru 
  

Studijní zaměření: VÝTVARNÁ TVORBA                                                Učební plán č. V 02                                                                                                                                                           

I. stupeň základního studia Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Výtvarná tvorba 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Výtvarná kultura 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Počet vyučovacích hodin v ročníku 3 3 3 3 3 3 3 

Celkový týdenní počet hodin za 7 let 21 

 

Studijní zaměření: VÝTVARNÁ TVORBA                                            Učební plán č. V 02-II                                                                                                                                                           

 

Poznámky k učebním plánům výtvarného oboru: 

 Vyučuje se ve skupině maximálně 15 žáků v základním studiu I. a II. stupně. 

 Přípravné studium výtvarného oboru je realizováno s dvouhodinovou dotací. 

 Výuka v jednotlivých předmětů základního studia probíhá v dvouhodinových nebo 

tříhodinových blocích – hodinové dotace předmětů v tabulacích učebních plánů vyjadřují 

jejich vzájemný poměr v rámci celého školního roku. 

 Výuku je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního studia a studia 

pro dospělé. 

6.3      Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů výtvarného oboru 

 

6.3.1                                                                              PŘÍPRAVNÁ VÝTVARNÁ TVORBA                   

                                                                                                         
Charakteristika vyučovacího předmětu 

Základním cílem Přípravné výtvarné tvorby je vzbudit a podpořit zájem žáků o výtvarnou tvorbu. 

Žáci se hravou formou seznamují se základními vyjadřovacími prostředky výtvarné tvorby. Důraz 

je kladen na rozvoj smyslové vnímavosti žáků a podporu jejich spontaneity.   

II. stupeň základního studia Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Výtvarná tvorba 2,5 2,5 2,5 2,5 

Výtvarná kultura 0,5 0,5 0,5 0,5 

Počet vyučovacích hodina v ročníku 3 3 3 3 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 

roky 

12 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Přípravné studium 

1. ročník 

Žák: 

 reaguje na podněty okolního světa, na vlastní zážitky a představy; 

 se spontánně vyjádří základními výtvarnými technikami;  

 aktivně přistupuje k zadání výtvarného úkolu; 

 přemýšlí nad daným námětem; 

 nenapodobuje práce ostatních;  

 komunikuje s učitelem; 

 s pomocí učitele dokáže zhodnotit práci svou i práci ostatních; 

 vyjmenuje pomůcky, materiály a základní techniky, které zná a užívá. 

2. ročník 

Žák: 

 zná škálu základních vyjadřovacích prostředků; 

 výtvarně i slovně reaguje na podněty vnějšího světa i svých zážitků a představ; 

 aktivně komunikuje s učitelem nad svou výtvarnou prací; 

 prozkoumává možnosti míchání barev a vytváření příjemných a nepříjemných 

harmonií a kontrastů navozených námětem; 

 přemýšlí nad zadaným úkolem; 

 zná základní pravidla práce v týmu; 

 samostatně připravuje a uklízí pracoviště, orientuje se v prostoru učebny, zná 

umístění pomůcek, nástrojů a materiálů; 

 zná vybrané ilustrátory dětských knížek a dalších tvůrců. 

 

 

6.3.2                                                                                                       VÝTVARNÁ TVORBA                  

                                                                                                           
Charakteristika vyučovacího předmětu  

 Tento praktický, činnostní předmět pojímá výtvarnou tvorbu v komplexu jejích  hlavních 

oblastí. Zahrnuje tak výtvarné vyjadřování v plošné tvorbě - kreslířské, malířské a grafické reakce 

na vnější i niterný svět žáků a poznávání výtvarného jazyka. V prostorové tvorbě rozšiřuje 

výtvarné myšlení o uplatnění a vztahy výtvarných prvků v prostoru. Ta zahrnuje tři okruhy 

výtvarné činnosti - modelování, tvarování a konstruování. Užitá tvorba je zde zastoupena zejména 

keramikou. Objektová a akční tvorba nabízí žákům odlišný typ prožitkových aktivit, nezvyklé 

smyslové podněty, pocity a vztahy, které žákům pomáhají se přibližovat realitě, materiálu, 

předmětu, k jedinci a jeho situaci ve světě, k vnímání sama sebe. Žáci se vyjadřují gestem, 

pohybem, prožívají hudbu a její rytmus, proměňují svou identitu atd. Multimediální tvorba 

zahrnuje tvořivou práci s novými médii – digitálním obrazem, tvorbou 2D grafiky, zpracováním 

audio a videozáznamů.  
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

 

1. ročník 

Žák: 

 intuitivně používá základní prvky výtvarného jazyka – linii, bod, tvar, plochu, 

prostor, světlo; 

 rozvine vlastnosti těchto prvků ve výtvarných etudách; 

 nalezne podněty ve známém prostředí a vyjádří je kresebnou, malířskou nebo 

grafickou technikou; 

 vyjádří emoční charakter námětu; 

 kombinuje kresebné a malířské materiály. 

 

2. ročník 

Žák: 

 je schopen vnímat vizuální kvality ve svém okolí a výtvarně na ně reaguje; 

 experimentuje s vlastnostmi základních výtvarných prvků; 

 kombinuje tradiční a netradiční materiály v plošné i prostorové tvorbě; 

 přepisuje subjektivně pojatou realitu; 

 výtvarný výraz obohacuje u nefigurativního pojetí úkolu; 

 v malířské výpovědi proměňuje lokální barevnost; 

 respektuje omezení dané zadáním. 

 

3. ročník 

Žák: 

 rozliší  výraz užitých materiálů v tvorbě; 

 podněty z okolního prostředí zaznamenává kresbou, malbou, fotografií; 

 vytvoří variace na dané téma; 

 zpracuje objekt z tvárných materiálů; 

 intuitivně využívá výtvarnou kompozici; 

 vlastními slovy formuluje pocity vyvolané výtvarnými prvky. 

 

4. ročník 

Žák: 

 zásobu výtvarných prvků vědomě obohacuje o bod a tvar; 

 využívá kompoziční zákonitosti (vyváženost, výtvarný kontrast aj.) ; 

 parafrázuje výtvarná díla; 

 respektuje vlastnosti výtvarných technik; 

 reaguje úvahou na motivaci; 

 diskutuje o svých možnostech. 
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5. ročník 

Žák: 

 zkombinuje vyjadřovací prostředky pro dosažení výrazu; 

 hledá vlastní cestu v rámci zadaného úkolu; 

 objasní svůj záměr; 

 vystihne své zážitky a představy; 

 vytvoří prostorový objekt; 

 kresbou vyjádří podstatné rysy reality; 

 výtvarný jazyk využívá k nefigurativnímu vyjádření emocí, jevů aj. ; 

 experimentuje s výtvarným rytmem a proporčními vztahy. 

6. ročník 

Žák: 

 kreslí, maluje a modeluje podle skutečnosti; 

 rozšiřuje výtvarné vyjadřovací prostředky o fotografii; 

 modifikuje vizuální realitu do nových vztahů; 

 pozná základní kompoziční vztahy; 

 převede studijní kresbu do různých výtvarných technik. 

7. ročník 

Žák: 

 zná základní vlastnosti výtvarných prvků; 

 využívá své výtvarné zkušenosti ve volné tvorbě; 

 objektivně přepisuje realitu a posouvá ji do volné tvorby; 

 samostatně analyzuje zadání; 

 vede dialog se spolužáky nad vznikajícími pracemi; 

 rozebere příčiny svého nezdaru; 

 realizuje své představy samostatně zvolenou technikou; 

 s přehledem využívá výtvarný jazyk v celé jeho šíři; 

 rozplánuje si soubor variant pro dané téma a hledá originální řešení. 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. ročník 

         Žák:  

  prvky výtvarného jazyka záměrně uplatňuje ve vlastní tvorbě; 

 poučeně  kreslí, maluje, modeluje podle skutečnosti; 

 experimentuje s výtvarnými etudami, materiály a nástroji při tvorbě  grafického 

designu; 

 ve své výtvarné práci využívá principy perspektivního zobrazení prostoru; 

 rozebere vztahy mezi vlastní tvorbou a výtvarným uměním. 

 

2. ročník 

         Žák:  

  vybírá podněty ze svého prostředí a transformuje je do volné tvorby; 
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 je schopen nakreslit a namalovat zátiší podle skutečnosti; 

 převede realitu do výtvarné kompozice; 

 soustředí se na vyjádření světlostních a barevných vztahů; 

 navazuje na realitu stylizací a tvorbou grafického designu; 

 volí si téma volné tvorby a prostředky pro jeho zpracování; 

  vyhodnocuje výsledky  své tvorby. 

 

3. ročník 

         Žák: 

  prvky výtvarného jazyka uplatňuje ve svém výtvarném myšlení; 

 nakreslí, namaluje a vymodeluje portrét; 

 zobecní vlastnosti výtvarného jazyka a vědomě je využívá pro svůj výtvarný  

 záměr; výtvarnou expresí reaguje na své postavení ve společnosti a obhájí své 

postoje; 

 samostatně realizuje výtvarný projekt a konzultuje ho s učitelem; 

 navrhuje, vytváří a obhajuje grafický design nebo design předmětů; 

 navrhuje drobné stavby nebo jejich části, řeší jejich barevnost, světelný a proporční 

účinek v prostoru. 

4. ročník 

         Žák: 

  transformuje podněty ze svého života do volné tvorby; 

 ztvární figuru v kresbě a  malbě;  

 redukuje rysy krajiny do volného ztvárnění; 

 objasní zvolený přístup ke své závěrečné práci; 

 realizuje vlastní projekt na zvolené téma, prezentuje jeho výsledky  a obhájí je ; 

 výtvarný jazyk vědomě uplatní v celé šíři výtvarné tvorby. 

 

 

6.3.3                                                                                                    VÝTVARNÁ KULTURA                  

                                                                                                     
Charakteristika vyučovacího předmětu  

 Teoreticky doplňuje předmět Výtvarná tvorba. Zaměřuje se na myšlenkovou                a 

verbální reflexi problematiky výtvarného jazyka a seznamuje žáky s dějinami umění a výtvarné 

kultury. Důraz je kladen na porozumění jednotlivým historickým obdobím v širších souvislostech. 

Významnou součástí je poznávání uměleckých památek regionu. U konkrétního díla se žák učí 

vnímat jeho obsah a hodnotu. Výuka je realizována prostřednictvím vybraných názorných příkladů 

(obrazový materiál, prostřednictvím multimediální techniky, využíváním animačních technik, 

exkurzí, výstav atd.). K přirozenému osvojování kulturně historických znalostí významně přispívá 

výtvarně projektová metoda.    
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I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA  

1. ročník 

Žák: 

 vyjmenuje kulturní památky ve svém okolí; 

 pozná jemu tvaroslovně blízké výtvarné projevy pravěku, přírodních národů a 

umělecké exprese. 

2. ročník 

Žák: 

 pozná charakteristické rysy folklóru; 

 má hlubší vztah k výtvarnému umění prostřednictvím  animačních technik. 

 

3. ročník 

Žák: 

 pozná umělecké a kulturní projevy cizích národů; 

 při vyhledávání informací použije odbornou literaturu a internet. 

 

4. ročník 

Žák: 

 pozná základní památky antického umění; 

 příčně se seznamuje s výtvarnou kulturou ve výtvarných řadách a projektech. 

 

5. ročník 

Žák: 

 pozná prvky  románské architektury; 

 odvozuje v reprodukci základní kompoziční prvky; 

 definuje svůj vztah k výtvarnému umění. 

 

6. ročník 

Žák: 

 pojmenuje základní jevy ve výtvarném umění ve vztahu k výtvarnému jazyku; 

 zná základní díla  gotického a renesančního umění. 

 

7. ročník 

Žák: 

 zná základní díla baroka, secese a umění konce 19. století; 

 se orientuje se v historii umění a určí posloupnost základních slohů; 

 definuje oblasti umění, kterým dává přednost a tento zájem zdůvodní. 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA  

1. ročník 

Žák: 

 porovná různé typy písma; 

 pozná díla abstraktního umění 1. pol. 20. st. ; 
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 rozlišuje popisnost a imaginativnost ve výtvarném umění; 

 formuluje svá hodnotící hlediska. 

 

2. ročník 

Žák: 

 pozná realizace z oblasti moderního grafického designu; 

 je otevřený k formám moderního umění, svoje postoje k němu formuluje; 

 pozná základní umělecké směry 2. pol. 20. st.  

 

3. ročník 

Žák: 

 charakterizuje výtvarné směry 20.století podle užití výtvarného jazyka; 

 sleduje vývoj soudobého umění a architektury. 

 

4. ročník 

Žák: 

 charakterizuje hlavní slohy a styly výtvarného umění v celé jeho šíři; 

 vyjmenuje nejvýznamnější kulturní instituce v České republice; 

 zná odborná periodika, pořady a přehlídky z oblasti současného uměleckého dění. 
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7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU                                                                                                   

 

Charakteristika tanečního oboru 

TO v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových  a tanečních 

aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému žákovi  

poskytne základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších 

neprofesionálních aktivitách v povoláních, pro která je kultura pohybu vhodným předpokladem, 

případně pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení. 

  Vzdělávání v TO žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi 

pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou 

pohybu. 

 Taneční obor je realizován přípravným studiem (1 - 2 roky) , základním studiem prvního 

stupně (7 let) a základním studiem druhého stupně (4 roky). Další možností je studium pro dospělé 

(pro žáky starší 18 let). Do přípravného studia se nekoná talentová zkouška, pro přijetí žáka jsou 

rozhodující jeho předpoklady ke studiu, které sledujeme při přijímacím pohovoru. Podmínkou pro 

přijetí žáka do I. stupně základního studia je úspěšně vykonaná talentová zkouška před komisí.  

 

7.1      Studijní zaměření tanečního oboru 

                                                                                                                        
Přípravné studium tanečního oboru: 

 Přípravná taneční výchova (PTV) 

Studijní zaměření I. a II. stupně základního studia výtvarného oboru: 

 Taneční obor 

7.2       Tabulace učebních plánů tanečního oboru 

 

7.2.1      Přípravné studium tanečního oboru 

                                                                                                                                                        

Přípravné studium tanečního oboru: Přípravná taneční tvorba (PTV)  

                                                                                                                      Učební plán č.  T 01  

 

Přípravné studium I. stupně 
Přípravné studium 

1. ročník 2. ročník 

Přípravná taneční výchova (PTV) 1 1 

Počet vyučovacích hodin v ročníku 1 1 

Celkový týdenní počet hodin za 2 roky 2 
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7.2.2 Základní studium I. a II. stupně tanečního oboru 

  

Studijní zaměření: TANEČNÍ OBOR          Učební plán č. T 02   

I. stupeň základního studia Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 
1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Taneční průprava 1,5 1,5      

Klasický tanec   1 1 1 1 1 

Moderní tanec   1 1 1 1 1 

Taneční praxe 1 1 1 1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodin v ročníku 2,5 2,5 3 3 3 3 3 

Celkový týdenní počet hodin za 7 let 20  

 

Studijní zaměření: TANEČNÍ OBOR      Učební plán č. T 02-II  

 

Poznámky k učebním plánům tanečního oboru: 

Vyučuje se: 

 ve skupině maximálně 15 žáků v přípravném studiu, ve výjimečných případech a při 

vhodných prostorových podmínkách maximálně 20 žáků; 

 přípravné studium je realizováno s jednohodinovou dotací; 

 ve skupině maximálně 15 žáků v základním studiu I. a II. stupně; 

 výuka v jednotlivých předmětů probíhá v jednotlivých hodinách (45 minut) nebo ve 

dvouhodinových či tříhodinových blocích – hodinové dotace předmětů v tabulacích 

učebních plánů vyjadřují jejich vzájemný poměr v rámci celého školního roku; 

 výuku je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního studia a studia 

pro dospělé; 

 velikost a obsazení tanečních souborů se řídí jejich zaměřením a podmínkami školy. 

II. stupeň základního studia Základní studium 

Název vyučovacího předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Klasický tanec 1 1 1 1 

Moderní tanec 1 1 1 1 

Taneční praxe 

 

1 1 1 1 

Počet vyučovacích hodina v ročníku 3 3 3 3 

Celkový týdenní počet hodin  za 4 roky 12 
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7.3       Vzdělávací obsah vyučovacích předmětů tanečního oboru 

 

7.3.1                                                                               PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ VÝCHOVA                      

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

V zajímavých a hravých pohybových činnostech a cvičeních vytváříme návyk správného 

držení těla, vypracováváme elementární tělesnou citlivost, pružnost a obratnost, učíme žáky 

orientaci v prostoru, rozvíjíme základy rytmického cítění a dbáme na rozlišování dynamiky. 

Vhodnými náměty a přiměřenými skladbami probouzíme vnitřní citlivost, pohybovou fantazii      a 

taneční cítění žáků. 

 Při všech činnostech současně ověřujeme zájem a předpoklady žáků pro další studium. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Přípravné studium 

1. ročník 

Žák: 

 se orientuje v prostoru; 

 rozpozná základní pojmy hudební průpravy (vysoko – nízko, pomalu – rychle, silně 

a slabě); 

 zvládá základní polohy (sed, leh na zádech, leh na břiše, leh na boku, stoj) a lezení 

v nízkých polohách. 

2. ročník 

Žák: 

 zvládá sunnou chůzi; 

 předvede poskočný krok a cval bočně; 

 zvládá kotoul vpřed; 

 zvládá jednoduché taneční hry. 

 

 

7.3.2                                                                                                      TANEČNÍ PRŮPRAVA                  

 

Charakteristika vyučovacího předmětu  

Upevňujeme návyk správného držení těla v základních polohách na místě i v základních 

prvcích pohybu z místa. Harmonicky posilujeme a zcitlivujeme (úměrně k anatomickým 

možnostem) a zvyšujeme pohyblivost v kloubech. Zvyšujeme celkovou sílu a pružnost celého těla. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. ročník 

Žák: 

 rozliší a předvede základní polohy (sed, leh, klek, stoj), orientuje se v prostoru, po 

kruhu, v osmě a v diagonále; 

 zvládá jednoduchá cvičení k ovládání jednotlivých svalových oblast; 

 předvede kotoul vpřed ze stoje, do výskoku, kotoul vzad ze sedu snožmo do kleku. 

2. ročník 

Žák: 

 zvládne krátké vazby cvičení k ovládání jednotlivých svalových oblastí; 

 na vyzvání učitele si uvědomí správné držení těla. 

 

7.3.3                                                                                                               TANEČNÍ PRAXE                  

                                                                                               
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Zaměřujeme se na propracování pohybu z místa – zejména chůzi a běh, rozvíjíme hudební 

cítění. Dále rozvíjíme smysl pro tempo, rytmus a dynamiku pohybu v souladu s hudbou. Vedeme 

žáky k pohybu s náčiním při zajímavých tanečních hrách. Snažíme se o vytváření vztahů mezi 

myšlením, emocemi a pohybem. Využíváme vrozené potřeby vyjadřování se pohybem a cíleně 

pěstujeme kreativitu dítěte. 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. ročník 

Žák: 

 ovládá jednoduché taneční kroky (přísunný krok bočně, cval bočně, řezankový 

krok); 

 se orientuje v prostoru, po kruhu, v osmě a v diagonále; 

 reaguje na hudební předlohu; 

 ovládá pohybové a taneční hry s náčiním. 

2. ročník 

Žák: 

 rozliší a předvede vybrané taneční kroky v krátkých vazbách (přísunný krok vpřed, 

polkový krok hladký vpřed, třídobý krok, krok poskočný); 

 na vyzvání učitele vyjádří pohybem vlastní náměty. 

3. ročník 

Žák: 

 používá získané dovednosti při ztvárnění krátkých tanečních námětů; 
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 zvládá polkový krok hladký v točení, valčíkový krok a základní krok české 

mazurky; 

 reaguje pohybem na různá tempa a na dynamické změny v hudbě; 

 dokáže zhodnotit technické provedení u spolužáků. 

4. ročník 

Žák: 

 se orientuje v hudební skladbě a dokáže ji tanečně vyjádřit; 

 samostatně vyjádří pohybem vlastní náměty; 

 podílí se aktivně s ostatními spolužáky na tvorbě krátkých choreografií. 

5. ročník 

Žák: 

 tanečně ztvární vybrané hudební skladby; 

 předvede improvizace (na daný či vlastní námět) s ohledem na prostor; 

 spolupracuje při výběru vhodné hudební předlohy. 

6. ročník 

Žák: 

 samostatně řeší drobné prostorové a rytmické úkoly; 

 používá  prvky taneční techniky při ztvárnění tanečních úkolů; 

 se aktivně zapojuje do tvorby kolektivní improvizace a učí se tak vnímat a 

respektovat názory svých spolužáků. 

7. ročník 

Žák: 

 dokáže tvořivě ztvárnit hudební i nehudební podněty; 

 se podílí se na tvorbě taneční choreografie; 

 se orientuje v dané hudební předloze, vyjádří ji pohybem; 

 interpretuje zadaný úkol; 

 účinně se zapojuje do nejrůznějších interpretačních i tvůrčích činností; 

 uplatňuje bezprostředně emocionální a pravdivý projev s osobitým a účelově 

pojatým využitím potenciálu jemu dostupné techniky pohybu; 

 vědomě aplikuje zásady a zákonitosti optimálního postavení těla a jeho jednotlivých 

částí při pohybu v prostoru, ve skupině, s rekvizitou a při pohybu s partnerem. 

 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. - 2. ročník 

Žák: 

 uplatní vztah mezi myšlením, pohybem a emocemi, hledá individuální pohybové 

vyjádření; 

 vyjádří různé emoce na základě zvuků nebo hudebního doprovodu; 
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 při improvizaci používá techniku z různých oblastí tanečního umění a dbá na čistotu 

jejího provedení; 

 dokáže samostatně zhodnotit baletní představení v různých uměleckých produkcí. 

 vytváří společné taneční projekty s daným tématem. 

3. – 4. ročník 

Žák: 

 se podílí na vytváření společné choreografie, rozvíjí svoji kreativity a fantazii; 

 použije bohaté spektrum pohybů ve vlastní kompozici, využije scénické a 

dramatické prvky a nastuduje je se spolužáky; 

 přebírá zodpovědnost za svoje vystupování veřejnosti a tím vhodně reprezentuje 

školu); 

 uvědomuje si svůj pohyb v čase a prostoru, vnímá vnější a vnitřní prostor; 

 vyjadřuje se k představení – k výběru hudby, k osvětlení, ke kostýmům a 

k rekvizitám, diskutuje o obsahu díla. 

 

 

7.3.4                                                                                                           KLASICKÝ TANEC                  

                                                                                                           
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Zaměřujeme se na zvládnutí správného držení těla, učíme se pozice horních a dolních 

končetin, postavení čelem a bokem k tyči, základní prvky cvičení u tyče a na volnosti. Od 4. 

ročníku rozvíjíme prvky v V. pozici, zvyšujeme sílu dolních končetin násobením jednotlivých 

prvků. Zaměřujeme se na správné provedení poloh en l’air. Zvyšujeme koordinaci pohybu horních 

a dolních končetin u všech základních prvků klasické taneční techniky u tyče i na volnosti. Pracuje 

s polohou hlavy během cvičení u tyče. Na volnosti zařazujeme jednotlivé obraty. Zvládáme 

základní pózy klasického tance a jednotlivé skoky.  

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

3. ročník 

Žák: 

 zvládá správné držení těla a používá správné názvosloví; 

 rozlišuje pozice horních a dolních končetin; 

 předvede základní prvky cvičení u tyče (čelem i bokem k tyči) i na volnosti. 

4. ročník 

Žák: 

 zvládá cvičení u tyče i na volnosti se zaměřením na přenášení váhy; 

 ovládá vybrané cviky u tyče i na volnosti z V. pozice; 

 zvládá kratší skokové vazby. 
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5. ročník 

Žák: 

 předvede vybrané cviky v poloze en l’air; 

 ovládá postavení ve IV. pozici u tyče i na volnosti; 

 zvládá jednoduché pirouettes en dehors a en dedans. 

6. ročník 

Žák: 

 zvládá jednoduché obraty dé tourné na volnosti; 

 předvede pohybové vazby prvků u tyče i na volnosti dle zadání pedagoga; 

 předvede skoky v kombinaci po diagonále. 

7. ročník 

Žák: 

 zvládá pózy v poloze en l’air, piruety ze IV. a V. pozice a vazebné kroky; 

 předvede delší pohybové vazby prvků u tyče i na volnosti dle zadání pedagoga. 

                                                                                                                                                                        

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. - 2. ročník 

Žák: 

 předvede battement tendu simple a battement tendu jeté en croix v různých 

tempových a rytmických vazbách; 

 předvede prvky klasického tance u tyče i na volnosti v V. pozici dle zadání učitele; 

 předvede detourné o 360°; 

 zvládne pózy en l’air (croissé, effacée, a la sekonde) a vazebné kroky (pas de basque, 

pas de bourée). 

3. – 4. ročník 

Žák: 

 mění během cviků celé chodidlo na nelevé, do vazeb vkládá demi-plié, passé a port 

de bras; 

 provádí plié-rélevé s kročnou končetinou na 45°; 

 provádí skoky na volnosti z polohy croisée 8 na croisée 2; 

 zvládá pirouettes ze IV. a V. pozice. 

 

 

7.3.5                                                                                                             MODERNÍ TANEC                  

                                                                                                           
Charakteristika vyučovacího předmětu  

Kultivujeme přirozený pohyb dětí na základě znalostí funkcionální anatomie a analýzy 

pohybu a vedeme je k jeho správnému používání, tzn. k rozmístění síly v těle a ke správnému 

používání opěrného systému trupu. Postupně si uvědomujeme těžiště pohybu, protažení v tělní ose 

a v osách končetin. Průběžné zvyšujeme rozsah a práci na pohybovém detailu. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

3. ročník 

Žák: 

 zvládá správné držení těla v základních polohách na místě i z místa; 

 uvědoměle ovládá jednotlivé svalové oblasti; 

 koordinuje pohyby těla tak, aby pohyb byl harmonický; 

 předvede delší pohybové vazby na místě i na volnosti s přecházením do různých 

poloh. 

4. ročník 

Žák: 

 provádí změny polohy těžiště; 

 má zdokonalenou pohybovou koordinaci; 

 má prohloubené prostorové cítění. 

5. ročník 

Žák: 

 předvede vazby skoků v prostoru s důrazem na dynamiku skoku; 

 předvede základní pozice moderního tance; 

 zacvičí krátké vazby (podle M. G.) na místě i v prostoru. 

6. ročník 

Žák: 

 zvládá pohybové vazby s důrazem na uvědomělý centrální pohyb; 

 předvede švihy, vlny, impulsy; 

 zapojuje pohyby paží i hlavy ve vazbách na místě i v prostoru. 

7. ročník 

Žák: 

 předvede vazby z probraných pohybových prvků v polohách přízemních, u tyče, na 

volnosti i v pohybu z místa; 

 předvede vazby z probraných prvků (včetně prvků obratnosti a rovnováhy); 

 používá různé druhy náčiní (velké závoje, stuhy, aj.). 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA  

1. - 2. ročník 

Žák: 

 ovládá taneční techniku Marthy Graham; 

 taneční technikou detailně propracovává tělo, tak aby bylo schopno přenosu 

vnitřních podnětů; 
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 vyjadřuje se odbornou terminologií; 

 samostatně tvoří a o tvorbě diskutuje. 

 

3. - 4. ročník 

           Žák: 

 tvoří pohybové vazby, při kterých se kombinují prvky klasického tance a moderního 

tance; 

 samostatně nebo ve skupině ztvární vlastní nebo dané téma; 

 zapojí fantazii a představivost do vlastní tvorby krátkých etud; 

 dokáže opravit chybné provedení na ostatních žácích. 
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8. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
 

   Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením 

(tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním autismem, vadami řeči, souběžným postižením více 

vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování aj.), žáci se zdravotním znevýhodněním 

(zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami učení a 

chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním 

postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovnou nebo uloženou 

ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).  

 Před přijetím žáka na ZUŠ se musíme nejprve podrobně seznámit s typem jeho postižení. 

Tito zájemci o studium musí prokázat předpoklady pro přijetí ke studiu při řádném přijímacím 

řízení. Žák je pak přijat do výuky na základě rozhodnutí ředitelky školy.  

 Plán pedagogické podpory zpracuje škola pro žáka s podpůrným opatřením prvního stupně, 

nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáka při vzdělávání. S 

plánem pedagogické podpory seznámí škola žáka, zákonného zástupce žáka, všechny vyučující 

žáka a další pedagogické pracovníky podílející se na provádění tohoto plánu. Plán pedagogické 

podpory škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka a 

vyhodnocuje. Pokud podpůrná opatření nevedou k naplnění stanovených cílů doporučí škola 

zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. 

 Individuální vzdělávací plán zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby 

žáka (poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně.) Individuální vzdělávací plán 

se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka 

nebo zákonného zástupce žáka. Individuální vzdělávací plán je závazným dokumentem pro 

zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, přičemž vychází ze školního vzdělávacího 

programu a je součástí dokumentace žáka ve školní matrice. Zpracování a provádění 

individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje ředitel školy. Individuální vzdělávací plán se 

zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným zástupcem 

žáka, není-li žák zletilý. 
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9. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

 Za mimořádně nadaného žáka se považuje především žák, jehož rozložení schopností 

dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých 

oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních 

dovednostech. Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí 

školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka 

projevuje v oblastech pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské 

poradenské zařízení zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh 

jeho vzdělávání, a míru žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, Na základě žádosti 

zákonných zástupců, diagnostiky a potvrzení pedagogicko-psychologické poradny, může škola 

žákovi vytvořit individuální vzdělávací plán. Tento plán je vytvořen na období jednoho školního 

roku a vychází ze ŠVP školy. Zpracování a provádění individuálního vzdělávacího plánu zajišťuje 

ředitel školy. Mimořádně nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností 

rozšířit obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem nebo umožnit 

účast na výuce ve vyšším ročníku. Ředitel školy může přeřadit mimořádně nadaného žáka do 

vyššího ročníku bez absolvování předchozího ročníku na základě zkoušek vykonaných před 

komisí, kterou jmenuje ředitel školy. Komise je nejméně tříčlenná.  

 Žákům (tzv. nadaným), kteří dosahují ve svém oboru nadprůměrných výsledků, častěji 

vystupují na veřejnosti, pečlivě se věnují domácí přípravě, v soutěžích dosahují dobrých výsledků, 

případně uvažují o profesionální dráze umožňuje naše škola tzv. zvýšenou hodinovou dotaci. 

Ředitelka školy rozhodne o zvýšení hodinové dotace na základě návrhu třídního učitele 

a s přihlédnutím k ekonomickým možnostem školy.  
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10. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY  
 

 Hodnocení žáků ZUŠ F. I. Tůmy probíhá dle vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním 

uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Učitel by měl na žáky nahlížet jako na 

celistvé osobnosti, nehodnotit pouze jejich vědomosti  a dovednosti. Měl by přihlížet k celkovým 

schopnostem svých žáků, k jejich zájmům a vztahu k příslušnému oboru.  

 Výsledky práce se projevují hlavně v tom, že žák má o zvolený obor zájem, aktivně se 

v něm projevuje, zajímá se o dění v daném oboru, ale i o celkové kulturní a společenské dění. 

Hodnotíme projevy žáka nejen v hodinách, ale i projevy v rámci celého vzdělávání v ZUŠ.  

  Hodnocení by mělo být pro žáky motivující. Žák by měl mít k hodnocení pozitivní vztah, 

hodnocení by mělo pomáhat k celkovému rozvoji jeho osobnosti a vést žáka k zodpovědnosti za 

vlastní práci. Při komplexním hodnocení  žáka přihlížíme na individuální a povahové vlastnosti 

každého jedince. 

 

10.1   Zásady  a kritéria hodnocení žáků 

 Hodnocení žáků věnujeme velikou pozornost, ale jde spíše o motivační, povzbuzující 

a komunikační prostředek, než posuzující. 

 Hodnotíme každou aktivitu žáka nejen ve vyučovací hodině (přístup žáka, domácí příprava, 

iniciativa v hodině, pokrok v rámci osobního maxima, vlastní prezentace, práce a zapojení 

v kolektivu, zodpovědnost za svoji práci, zvládnutí výstupů vyučovaných předmětů). 

 Při hodnocení přihlížíme k individuálním, povahovým a věkovým zvláštnostem každého 

žáka,  k jeho sociálnímu zázemí, ke zdravotním a jiným problémům během školního roku. 

 Od nejmladšího věku vedeme žáky k sebekontrole a sebehodnocení. 

 Jakékoli hodnocení žákům osobně a ihned sdělíme, průběžně informujeme rodiče. 

Hudební obor 

Během celého školního roku probíhá průběžné hodnocení slovní formou nebo klasifikací do 

žákovské knížky (učitel zaznamenává klasifikaci v třídní knize žáka). Na konci každého pololetí 

učitel seznámí individuálně každého žáka s jeho pokroky a nedostatky formou slovního hodnocení, 

kterým zdůvodní výslednou známku na vysvědčení z každého předmětu.  

Základními kritérii pro hodnocení jsou: 

 práce žáka v hodinách, domácí příprava; 

 srovnání individuálních možností žáka se vzdělávacím obsahem v daném 

ročníku; 

 zájem o obor; 
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  docházka do výuky; 

  pokrok žáka v technice a uměleckém přednesu. 

 

Taneční obor 

Během celého školního roku probíhá hodnocení slovní formou nebo klasifikací . Na konci každého 

pololetí učitel seznámí individuálně každého žáka s jeho pokroky a nedostatky formou slovního 

hodnocení, kterým zdůvodní výslednou známku na vysvědčení z každého předmětu.  

Základními kritérii pro hodnocení jsou: 

   aktivita a spolupráce žáka v hodinách, zájem o obor; 

   pokrok žáka v technice a v provedení tance; 

   účast na tanečních představeních. 

 

Výtvarný obor 

Hodnocení  probíhá průběžně během každé vyučovací hodiny formou hodnotícího dialogu. 

Základními kritérii pro klasifikaci v pololetí a na konci školního roku jsou: 

  míra tvořivosti při řešení výtvarných zadání; 

  aktivita při hodinách; 

  úroveň zvládání výtvarného jazyka; 

  zájem o obor. 

 

10.2   Způsob hodnocení žáků 

                                                                                                                                                                    

Na naší škole používáme slovní a písemné hodnocení žáků. 

 Slovní motivační hodnocení 

Slovní motivační hodnocení je ústní slovní vyjádření k dosaženému výsledku žákovy práce 

vzhledem  k možnostem žáka. Při slovním motivačním hodnocení nejde o srovnání 

s druhým žákem, ale cílem je postihnout individuální výsledek žákovy práce, posouzení 

žáka v jeho vývoji a pomoci mu při překonávání případných nedostatků. Slovním 

motivačním hodnocením poskytujeme zpětnou vazbu žákovi při vyučovacím procesu.  

 sebehodnocení 

Žáci jsou od nejnižšího věku vedeni k sebehodnocení vlastního výkonu. Cílem je získání 

schopnosti vidět sebe sama i své výkony realisticky a objektivně. Sebehodnocení má 
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napomoci žákovi v jeho uměleckém rozvoji – uvědomění si svého pokroku či svých chyb. 

Sebehodnocení považujeme za velice důležitou součást vzdělávacího procesu, takže by 

mělo být součástí každé hodiny. Ve vyučování hodnotí  žák svůj výkon, případně výkon 

mimo vyučovací hodinu –koncert aj., žáci se vzájemně hodnotí i během třídních přehrávek, 

po konzultacích, po veřejných vystoupeních, atd.). 

 

 Písemné hodnocení 

 průběžné 

- Písemné hodnocení se odráží ve známkách, které žák získává na individuálních 

hodinách či v kolektivní výuce. 

- V individuální výuce průběžně hodnotí učitel domácí přípravu a pokrok žáka 

známkou  do žákovské knížky a do třídní knihy. 

- V teoretických předmětech známkujeme žáka průběžně během školního roku. 

Předmětem hodnocení jsou jak teoretické vědomosti, tak i hudební dovednosti žáka. 

Hodnocení probíhá formou písemnou (prověrky, testy, apod.) a slovní (ústní 

zkoušení. Hodnotíme i domácí práce (referáty, projekty). Známky ústní jsou 

sdělovány ihned, výsledky písemných prací do 14ti dnů. Výsledná známka je 

souhrnem všech známek z ústního i písemného hodnocení, přihlížíme i na aktivitu 

žáka v hodině a na jeho docházku do výuky. 

- V tanečním oboru pedagog průběžně hodnotí žáka na základě jeho spolupráce v týmu 

a jeho práce v hodině. 

- Ve výtvarném oboru pedagog hodnotí žáka na základě jeho práce v hodině. 

- Při zhoršení prospěchu žáka je učitel povinen informovat rodiče a tuto situaci  s nimi 

řešit. 

 

 celkové 

 

- Na konci každého pololetí je žák hodnocen výslednou známkou na vysvědčení (za 

první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení). 

- Žák přípravného studia nedostává vysvědčení. Na konci školního roku obdrží 

potvrzení o absolvování přípravného studia. 
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10.2.1 Klasifikace 

 

1. Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech 

stanovených školním vzdělávacím programem  se klasifikují na vysvědčení čtyřmi stupni 

podle Vyhlášky  č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, § 3, odst. 3. 

a) Ke klasifikaci 1 – výborný: zahrnuje splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku          a 

aktivitu, samostatnost,  spolehlivost, vzornou domácí přípravu, účast na vystoupeních či 

soutěžích. 

b) Ke klasifikaci  2 – chvalitebný: žák splňuje vzdělávací obsahu daného ročníku, nižší  

aktivita v hodinách, občasná nedostatečná domácí příprava,  příležitostná účast na 

koncertech a vystoupeních.  

c) Ke klasifikaci  3 – uspokojivý: žák má nedostatky v naplnění vzdělávacího obsahu 

předmětu daného ročníku. 

d) Ke klasifikaci  4 – neuspokojivý:  jde o nesplnění vzdělávacího obsahu předmětu. 

 Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka ve škole a na akcích 

pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl vzhledem 

k očekávaným výstupům formulovaným v učebních osnovách jednotlivých předmětů školního 

vzdělávacího programu, k jeho vzdělávacím a osobnostním předpokladům a k individuálním 

možnostem žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení žáka a jeho přístupu ke vzdělávání                  i 

v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.  

2. Celkové hodnocení žáka za první a druhé pololetí se na vysvědčení vyjadřuje stupni: 

a) prospěl(a) s vyznamenáním; 

b) prospěl(a); 

c) neprospěl(a).  

v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání § 3, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro 

jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno 

nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka 

hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna 

příslušného školního roku.  

Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem    

a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, 

uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. 
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10.2.2 Vysvědčení 

 

Na naší škole používáme způsob hodnocení na vysvědčení pomocí klasifikace (známek). Známku 

na vysvědčení za první a druhé pololetí ovlivňuje  mnoho komponentů: známky z hodin, 

hodnocení jednotlivých aktivit a iniciativ žáka, jeho samostatnost, zájem o obor, veřejná 

vystoupení a přihlíží se i k výsledku postupové zkoušky. 

 

 Vysvědčení za I. pololetí dostávají žáci ve formě výpisu, vysvědčení na konci příslušného 

ročníku na předepsaném blanketu za obě pololetí.  

 Žáci přípravného studia všech oborů dostávají na konci školního roku potvrzení o  návštěvě  

přípravného studia. 

 

10.2.3 Komisionální a opravné zkoušky 

 

Komisionální zkoušky se konají: 

 

 při postupových zkouškách podle § 4 odst. 1,vyhlášky o ZUŠ č. 71/2005 Sb., o základním 

uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; 

 při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé; 

 

 při přeřazení nadaného a mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku bez 

absolvování předcházejícího ročníku; 

 

 při opravných zkouškách. 

 

Zkušební komise je nejméně tříčlenná, přičemž většina členů zkušební komise musí být odborníky 

příslušného předmětu nebo uměleckého oboru. Členy komise jmenuje ředitelka školy. Jejím 

předsedou je ředitelka školy nebo jí pověřený učitel. O hodnocení zkoušky rozhoduje komise 

většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

 

Opravné zkoušky 

Žák, který je na konci druhého pololetí hodnocen stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý nebo 

odpovídajícím slovním hodnocením v některém z povinných vyučovacích předmětů, koná 

opravnou zkoušku nejpozději do konce měsíce srpna příslušného školního roku.  

 

Jestliže se žák nedostaví k opravné zkoušce v určeném termínu, je hodnocen z předmětu, ze 

kterého měl konat opravnou zkoušku, stupněm 4 - neuspokojivý. Jestliže se žák nemohl dostavit 

k opravné zkoušce ze závažných objektivních příčin a svou neúčast omluví řediteli školy 

nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného pro vykonání této zkoušky, určí ředitel školy 

náhradní termín pro její vykonání, a to do konce měsíce září následujícího školního roku. Do 

doby vykonání zkoušky podle věty druhé žák navštěvuje vyšší ročník. 
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10.3 Postupové zkoušky 

 

 Dle § 4 vyhlášky o ZUŠ č. 71/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupuje do vyššího 

ročníku žák, který byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm prospěl(a) nebo 

prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonal postupovou zkoušku, pokud tak stanoví ŠVP. 

Nadaného nebo mimořádně nadaného žáka lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého 

pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, 

a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. 

  Na naší škole vykonávají postupovou zkoušku pouze žáci I. stupně hudebního oboru, 

v ostatních oborech se postupové zkoušky nekonají. Termíny postupových zkoušek jsou 

s dostatečným předstihem zveřejněny ve vestibulu školy. Postupové zkoušky hodnotí nejméně 

tříčlenná komise. Známky se stanovují dohodou mezi členy komise, zapisují se do protokolu 

o komisionálních zkouškách. Úspěšně vykonaná postupová zkouška je podmínkou vstupu do 

vyššího ročníku. Od postupových zkoušek může být  žák osvobozen (aktivní účastí na koncertech 

a soutěžích). O osvobození rozhoduje na základě doporučení třídního učitele ředitelka školy. 

V případě nemoci žáka nebo jiného závažného důvodu je možno postupovou zkoušku vykonat 

nejpozději do konce srpna příslušného školného roku. 

 

Hudební obor                                                                                                                                     

Všichni žáci 1. – 6. ročníku I. stupně hudebního oboru vykonají před koncem školního roku 

postupovou zkoušku do dalšího ročníku. Závěrečný ročník I. a II. stupně základního studia je 

ukončen absolventským vystoupením nebo závěrečnou zkouškou před komisí. Absolventské 

vystoupení či závěrečná zkouška je zaznamenána v protokolu o komisionálních zkouškách.  

 

Taneční obor                                                                                                                                   

Postupové zkoušky se v jednotlivých ročnících I. a II. stupně nekonají. Jsou nahrazeny účastí na 

závěrečném vystoupení žáků. Výuka na I. a II. stupni je zakončena absolventským vystoupením. 

Absolventské vystoupení je zaznamenáno v protokolu o komisionálních zkouškách. 

 

Výtvarný obor 

Ve výtvarném oboru se postupové zkoušky nekonají, žák je hodnocen na základě celoroční 

aktivity a práce v hodinách. Výuka na I. a II. stupni je zakončena vystavením absolventských prací. 

Absolventská práce je zaznamenána v protokolu o komisionálních zkouškách. 
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10.4 Přijímací řízení 

 

Do přípravného studia všech oborů jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke 

vzdělávání. Do přípravného studia se talentové zkoušky nekonají. Zájemci o přípravné studium 

jsou posuzovány na základě krátkého pohovoru  za účasti  rodičů. Do základního studia I. a II. 

stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové 

zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy. Talentová zkouška může 

být nahrazena úspěšným ukončením základního studia předcházejícího stupně. Termín konání 

talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním. Zkouška trvá přibližně 

5-10 minut. Při hodnocení se používá bodový systém (0 – 5 bodů). O přijetí rozhodne ředitelka 

školy na základě doporučení přijímací komise. Výsledky talentových zkoušek jsou zveřejněny pod 

přidělenými registračními čísly uchazečů ve vestibulu školy a na webových stránkách školy.  

Předpoklady ke vzdělání ve všech oborech prokazují uchazeči dle níže předepsaných kritérií:  

 

Hudební obor                                                                                                                                      

Každý uchazeč o základní studium  vykoná talentovou zkoušku před  zkušební komisí (tříčlennou) 

v délce cca 10 min. Ta hodnotí jednotlivé části zkoušky 0-5 body. Maximální počet bodů je 22. 

Během talentové zkoušky se zjišťuje stupeň všeobecných předpokladů v těchto oblastech: 

 zpěv - interpretace libovolné písně, bez doprovodu v hlasové poloze dítěte; 

 harmonické cítění – přizpůsobit zpěv jednoduché lidové písně změně tóniny v doprovodu; 

 sluchová analýza - rozpoznání změn (chyb) ve známé lidové písni; 

 hudební paměť - reprodukování jednoduchého melodického motivu; 

 rytmus - vytleskání zadaného rytmického útvaru. 

V závislosti na zvoleném studijním zaměření komise zároveň ověří i potřebné fyzické 

předpoklady uchazeče o studium. Pro studium klavíru je třeba mít doma minimálně klasické 

pianino (nikoliv el. nástroj), většinu ostatních nástrojů může škola žákům zapůjčit domů. 

 

Taneční obor                                                                                                                                             

Každý uchazeč o základní studium  vykoná talentovou zkoušku před  zkušební komisí v délce cca 

10 min. Ta hodnotí jednotlivé části zkoušky 0-5 body. Maximální počet bodů je 20. 

Pro přijetí do základního studia  jsou u dětí rozhodující tato kritéria: 

 rytmické vnímání; 

 vytleskávání rytmu; 

 tělesné dispozice; 
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 celková muzikálnost. 

Pro přijetí starších žáků do vyšších ročníků TO je již nutná základní znalost tanečních technik 

(klasický tanec a moderní tanec). Přijímací zkouška probíhá s přihlédnutím k individuálním 

dispozicím a věku žáka. Zkouška trvá cca 10 - 15 min. Ke zkoušce je doporučen adekvátní cvičební 

úbor. 

 

Výtvarný obor                                                                                                                                 

Přijímací řízení probíhá individuálně nebo ve skupině žáků za účasti zkušební komise (učitelé 

výtvarného oboru) cca 15 - 20 minut. Ta hodnotí jednotlivé části zkoušky 0-5 body. Maximální 

počet bodů je 15. 

Každý žák si přinese na ukázku svoji domácí práci. 

Pro přijetí žáka do VO jsou rozhodující tato kritéria: 

 malba nebo kresba ( zvolí si žák ) dle zadaného tématu;                                  

 motivační pohovor;                                                                      

 předložení domácích prací (minimálně tří). 

 

10.5 Oblasti vlastního hodnocení školy 

                                                                                                                                                          

Vlastní hodnocení školy probíhá průběžně. 

 Nástroje hodnocení: 

1) dotazníky a rozhovory s žáky, rodiči a učiteli;  

2) hospitační činnost ředitelky školy; 

3) výsledky soutěží a přehlídek; 

4) pedagogická dokumentace školy.                                                                              

Oblasti vlastního hodnocení školy: 

1) podmínky ke vzdělávání; 

2) obsah a průběh vzdělávání; 

3) podpora školy žákům; 

4) spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob; 

5) výsledky vzdělávání žáků; 

6) vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. 
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11. STUDIUM PRO DOSPĚLÉ 

  

 Studium pro dospělé umožňuje studentům starším 18 let začít nebo pokračovat v rozvoji 

svých hudebních, tanečních či výtvarných dovedností a schopností. Vzdělávací obsah studia pro 

dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu 

výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje v hudebním oboru 

minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně, v tanečním a výtvarném oboru minimálně 

v rozsahu dvou vyučovacích hodin týdně. Úplata za vzdělání se řídí dle vyhlášky č.71/2005 Sb.§ 

8 odst. 2., ve znění pozdějších předpisů. Ročníkové zkoušky se u tohoto typu studia nekonají, 

odpadá i povinnost veřejných vystoupení. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky v souladu 

s Vyhláškou č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, §1 odst.6, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 


