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2. Charakteristika školy 
 

 
2.1  Počet oborů, velikost 

 

V Základní umělecké škole Znojmo se vyučují všechny čtyři obory základního uměleckého 

vzdělávání: hudební obor, taneční obor, výtvarný obor a literárně-dramatický obor. 

  

Škola sídlí ve dvou budovách: 

Rooseveltova 999/21, Znojmo (zde se vyučuje hudební, taneční a literárně-dramatický obor)  

Rumunská 5a (zde se vyučuje výtvarný obor) 

 

a dále působí na 3 odloučených pracovištích (pouze hudební obor): 

1.  Komenského stezka 157, 671 03 Vranov nad Dyjí 2. 

2.  Božice 380, 671 64 Božice 

3.  Brněnská 52, 671 82 Dobšice 

 

 

Kapacita školy: 

 

Celkový počet žáků školy se dlouhodobě pohybuje v rozmezí 880 – 1000, z toho: 

 

hudební obor:    kapacita 519 žáků v individuální výuce a 5 žáků v kolektivní výuce. 

taneční obor:    kapacita 134 žáků v kolektivní výuce. 

literárně-dramatický obor:  kapacita 46 žáků v kolektivní výuce. 

výtvarný obor:  kapacita 235 žáků v kolektivní výuce. 

 

 

 

2.2  Historie, současnost 

 

     Základní umělecká škola Znojmo se považuje za  nástupce Městské hudební školy, která zahájila 

vyučování 1. listopadu 1857 s 96 žáky. Škola fungovala nepřetržitě až do počátku I. světové války. 

Provoz byl obnoven v listopadu 1919 a trval do roku 1938. Nutno uvést, že v této době existovaly 

ve Znojmě současně dvě Hudební školy, jedna pro česky mluvící žáky a jedna pro německy mluvící  

žáky. Po skončení II. světové války se škola přestěhovala do nově získané budovy na Rooseveltově 

ulici, kde sídlí dodnes. V roce 1945 byl zřízen taneční obor, který se vyučoval v nově postaveném 

sále školy. Výtvarný obor byl ke škole přičleněn v roce 1961 a až do roku 1990 jeho výuka 

probíhala v provizorních prostorách. V roce 1961 dostala nový název: Lidová škola umění. 

Literárně-dramatický byl na tehdejší LŠU založen v roce 1968. Škola měla tehdy  několik poboček , 

s nimiž měla více než 1200 žáků. Od 1. 9. 1990 nese škola název Základní umělecká a sídlí ve dvou 

vlastních budovách.  Vyučuje i na několika místech vzdělávání, jejichž počet se postupně zmenšuje. 
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Charakteristika pedagogického sboru: 

 

Na ZUŠ Znojmo působí  52 pedagogů. Pedagogové jsou plně aprobováni. Pedagogové se svými 

žáky pravidelně dosahují vynikajících výsledků v soutěžích ZUŠ, především ve hře na kytaru, 

dechové nástroje, elektronické klávesové nástroje a dále ve výtvarném oboru. 

 

 

 

2.3  Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce: 

 

ZUŠ Znojmo pořádá pravidelně řadu koncertů a vystoupení žáků i učitelů hudebního, tanečního, 

literárně-dramatického a výtvarného oboru  (výchovné, adventní a vánoční vystoupení a koncerty 

ke Dni hudby apod.) v prostorách školy, v sále Znojemské Besedy, v Městském divadle, v kostelích 

ve Znojmě a okolí, v ústavech sociální péče (domovy seniorů). Dále se konají výstavy prací žáků 

výtvarného oboru v prostorách ZUŠ, Jihomoravského muzea i v prostorách Městského divadla. 

Mimoto od roku 1991 při ZUŠ Znojmo působí Znojemský komorní orchestr, složený z žáků a 

pedagogů školy a jiných hráčů (převážně se jedná o rodiče bývalých žáků školy), který každoročně 

realizuje kolem pěti veřejných koncertů, čímž přispívá k reprezentaci školy. 

Pedagogové a žáci školy se pravidelně účastní Znojemského hudebního festivalu. Škola se 

pravidelně účastní kulturních akcí města Znojma, jako je Znojemské vinobraní, Noc kostelů, Noc 

muzeí apod. 

Ve školním roce 2013/2014 vznikl na škole Big Band ZUŠ Znojmo, složený ze žáků, pedagogů a 

bývalých žáků školy. 

 

ZUŠ Znojmo je již mnoho let organizátorem okresních kol soutěží a přehlídek vyhlašovaných 

MŠMT, přičemž navazuje spolupráci se všemi ZUŠ v rámci znojemského okresu (ZUŠ Moravský 

Krumlov, ZUŠ Miroslav, ZUŠ Hrušovany n. Jevišovkou). Nově byla navázána spolupráce mimo 

okres se ZUŠ Moravské Budějovice a ZUŠ Dačice.  

 

ZUŠ Znojmo navázala přeshraniční spolupráci s Musicschule Hollabrun  a Musicschule Retz a bude 

spoluorganizovat společná vystoupení. 

 

 

2.4  Vybavení školy a její podmínky: 

 

     Škola sídlí ve dvou vlastních budovách (Rooseveltova 21 a Rumunská 5a) a dále poskytuje 

vzdělávání na dalších čtyřech místech, převážně ZŠ ve Znojmě a v obcích okresu Znojmo. Jedná se 

o prostory pronajaté (Božice, Vranov nad Dyjí, Dobšice). Na těchto místech poskytovaného 

vzdělávání se vyučuje pouze hudebnímu oboru. 

     Technický stav vlastních budov není příliš dobrý, protože obě prošly rekonstrukcemi na konci 

minulého století. Na těchto budovách musí být prováděna pravidelná údržba a modernizace. 

Budovy jsou vybaveny energetickými průkazy, které připomínají, že je potřeba obě budovy zateplit. 

Budova na Rumunské je dokonce mimo stupnici energetického průkazu, a proto byla provedena 

částečná výměna oken.  

     Kapacitně jsou obě budovy naplněny maximálně a rezervy – volné učebny v provozní době 

školy - prakticky neexistují. Hlavním a dlouhodobým závažným nedostatkem je absence 

samostatného sálu pro výuku TO a zároveň vyhovujících prostor pro LDO. V současné době máme 

k dispozici jeden víceúčelový sál, který slouží pro výuku TO a zároveň je sálem koncertním. LDO 
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se v průběhu roku 2009 přestěhoval z provizorních prostor v 3.poschodí hlavní budovy do 

uvolněných prostor bývalého bytu školníka. Nejedná se sice o ideální stav, ovšem prostorově se 

podmínky pro výuku LDO zlepšily. Mimo větší učebny získal obor i nové skladovací prostory pro 

uložení kulis a kostýmů. 

     Naše plány, týkající se nástavby nového sálu nad stávajícím víceúčelovým sálem ve dvorním 

traktu budovy platí i nadále.  Řeší to odborná studie, zpracovaná již před několika roky. Realizaci 

stojí v cestě nedostatek financí a nesouhlas  ze strany zřizovatele školy. 

     Materiálně-technické zázemí školy je na poměrně dobré úrovni. Škola vlastní rozsáhlý inventář 

hudebních nástrojů, u kterého zajišťujeme průběžně údržbu a obnovu. Vybavení nábytkem a 

ostatním materiálem se postupně podle potřeby obnovuje a doplňuje. Učebny jsou podle potřeby 

vybaveny počítačovou technikou. Jedná se zejména o učebnu pro výuku PHV a HN, kde je audio 

zařízení i video data projektor s připojením. 

     Co se týče ITC techniky, postupně dochází k vybavování  podle možností školy a potřeb 

zaměstnanců. V současné době jsou všechny učebny vybaveny počítači s připojením na 

bezdrátovou internetovou síť.  V roce 2015 proběhla rekonstrukce a zateplení VO. 

V  roce 2013 se pořídil počítač a projektor také na pobočku v Božicích. 

Všichni pracovníci  mají zřízen pracovní email a stránky školy se dočkaly kompletní proměny. 

Škola přešla na elektronické třídní knihy v systému IZUŠ. 

 

 

 

 

 

3. Zaměření školy a její vize  
 

 
3.1  Poslání školy a její vize 

Posláním naší umělecké školy je rozvíjet a kultivovat osobnost žáků po umělecké i lidské 

stránce, vybavit žáky dovednostmi, nezbytnými k realizaci vlastního uměleckého záměru. 

Soustavnou uměleckou činností v nich pěstovat pracovní návyky a morální vlastnosti, které 

spoluutvářejí jejich pozitivní hodnotovou orientaci v životě. Vzdělávat a vychovávat budoucí 

posluchače koncertů, návštěvníků divadel, výstav apod. Tvůrčí aktivity chceme rozvíjet v 

příjemném prostředí školy, která spolupracuje s dalšími vzdělávacími institucemi. 

 

Cíle: 

 navázat spolupráci s ostatními kulturními zařízeními v našem regionu 

 vytvořit kulturní plán ve spolupráci s městem Znojmem 

 zvyšování kvality vyučovacího procesu 

 zkvalitněním mezioborové spolupráce se zviditelnit široké veřejnosti v našem městě a 

regionu 
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3.2  Zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Škola se chce podílet na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a bude ve 

výuce preferovat individuální přístup k jednotlivým žákům. 

  

  

4. Výchovné a vzdělávací strategie  
 

  Cílem školy je kvalitně vzdělávat žáky a dosáhnout toho, aby se z absolventů školy stali 

kulturní osobnosti Znojemska.   

 

 

4.1 Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci 

 

 vedeme žáka k vyjadřování osobních prožitků a postojů  

 

 vedeme žáka k využití umění jako prostředku komunikace  

 

 vedeme žáka k rozvíjení základních dovedností  

 

 vedeme žáka k utváření vlastního názoru, k hledání argumentů na podporu tohoto názoru, k 

  toleranci názoru jiných lidí i kultur  

 vedeme žáka k získávání potřebných vědomostí a dovedností vlastním příkladem nebo 

využitím názorných ukázek (např. audiovizuální záznam)  

 

 soustavně se vzděláváme ve svém oboru tak, abychom mohli žákovi zprostředkovat kontakt 

se současnými trendy a novými poznatky  

 

 vytváříme žákům prostředí pro jejich seberealizaci (organizací veřejných vystoupení, výstav 

atd.), tím jim umožňujeme prožitek smysluplnosti jejich snažení  

 

 předáváme žákům vědomosti a dovednosti tak, aby si dokázali utvořit vlastní názor na 

umělecké dílo  

 

 

4.2 Strategie pro kompetenci osobnostně sociální 

 

 vedeme žáka k uvědomování si sebe sama jako svobodného jedince  

 

 vedeme žáka k tvořivému přístupu  

 

 hodnotíme výkon žáka, zdůrazňujeme klady a analyzujeme zápory jeho výkonu  
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 vedeme žáka k sebehodnocení tím, že mu umožňujeme srovnávání s výkony jiných žáků  

 

 vedeme žáka k týmové spolupráci a zodpovědnosti za společné umělecké dílo (např. 

komorní hra, mezioborové projekty atd.)  

 

 komunikujeme a spolupracujeme s rodiči tak, aby chápali důležitost a význam domácí 

přípravy žáka  

 

 nabízíme rodičům možnost zúčastnit se výuky jejich dítěte  

 

 všechny metody a formy práce přizpůsobujeme věku a mentálnímu vývoji žáka  

 

 

4.3       Strategie pro kompetenci kulturní 
 

 vedeme žáka k aktivnímu vnímání umění a jeho porozumění  

 

 využíváme možnosti dávat učivo do souvislosti s dalšími uměleckými obory  

 

 vedeme žáka k celkovému estetickému rozvoji v závislosti na jeho schopnostech  

 

 vedeme s žáky dialog o hodnotách uměleckých děl  
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5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů 
 

 

 

 

55..11  HHUUDDEEBBNNÍÍ  OOBBOORR  
 

 

 
Všeobecné poznámky k hudebnímu oboru 

 

 

 
Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: 

 

 

 do přípravného studia jsou zařazovány děti od 5 let  

 do I. stupně studia jsou  zařazovány děti od 7 let 

 do II. stupně studia jsou  zařazovány děti od 14 let.  

 

 

       (Žák, který je přijat do II. stupně bez předchozího absolvování I. stupně studia, je dle svých 

schopností zařazen nejprve do přípravného studia, které trvá jeden rok. Zde získává vědomosti a 

dovednosti k tomu, aby mohl zahájit studium II. stupně na základě vytvořeného vzdělávacího 

programu.) 

 

 přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je 

zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na 

základě komisionální zkoušky 

 přejde-li žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit osnovy daného nástroje od 

ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě 

komisionální zkoušky 

 žák může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí na základě 

komisionální zkoušky 

 projeví-li žák zvýšený zájem o některý z vyučovacích předmětů, může mu být hodinová 

dotace navýšena 
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Přípravka – Doplňková činnost 
 

 

Výuka probíhá kolektivní formou a trvá 1 rok. Hlavním cílem přípravky – doplňkové činnosti je 

vzbudit v dětech zájem, zvídavost, rozvíjet sluch a intonaci. Přípravka je určena pro žáky, kteří 

nemohli být zařazeni do přípravného studia a zároveň slouží jako předvýběr pro Přípravné studium. 

V  hodinách přípravky je kladen na důraz základní hudební a rytmické dovednosti. 

Velmi často je navazujícím vzděláváním na projekt Znojemský hudebníček a není věkově 

ohraničeno.  

 

Délka studia:  1 rok 

Hodinová dotace je 1 hodina kolektivní výuky. 

 

Kolektivní výuka je realizována hudebním předmětem Přípravka (P). U výrazně nadaných žáků, lze 

po domluvě s ředitelem školy, docházet na individuální výuku.           

 

 

Přípravka – Doplňková činnost 

 
Název vyučovacího předmětu 

Týdenní hodinová dotace 

1. roč.  

1. 

pololetí 

2. 

pololetí 
  

Hudební 

interpretace a 

tvorba, 

recepce a  

 reflexe  

hudby 

Individuální 

a skupinová 

výuka 

Příprava ke hře na nástroj 

nebo hlasová výchova 
1 1   

Kolektivní  
výuka 

Přípravka – Doplňková činnost 1 1   

 

 
Učební osnovy Přípravka – Doplňková činnost: 

 

  

 Žák: 

 seznámí se s houslovým klíčem, notovou osnovou  

 pozná notu osminovou, čtvrťovou 

 pozná pomlku čtvrťovou 

 orientuje se v notách e´, g´ 

 je schopen rytmizace říkadel a písní hrou na tělo 

 používá rytmické nástroje  

 je schopen zopakovat krátký rytmický nebo melodický útvar  
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 v notovém zápisu i při poslechu pozná stoupající - klesající melodii a dokáže ji pohybově 

znázornit 

 dokáže zazpívat jednoduchou píseň a doprovodit ji na rytmický nástroj 

 při poslechu umí rozlišit kontrastní charakter skladeb (ukolébavka – pochod) a dynamiku ( p, f )  

 dokáže melodizovat jednoduché říkadlo na tónech e´, g´ 

 

 

Přípravné studium - PS 
 

 

Výuka probíhá kolektivní formou a trvá 1-2 roky. Hlavním cílem přípravného studia je vzbudit 

v dětech zájem, zvídavost, rozvíjet sluch a intonaci, začít probouzet schopnost vyjádřit se hudbou a 

pocítit radost z vlastní tvorby. V hodinách přípravného studia je kladen důraz na maximálně 

činnostní, prožitkové pojetí, zpěv, rytmické a pohybové hry, hra na rytmické nástroje. 

 

Délka studia:  1 - 2 roky 

Hodinová dotace v 1. i 2. roce studia: 1 hodina kolektivní výuky + 1 hodina skupinové hry na       

hudební  nástroj 

 

Kolektivní výuka je realizována hudebním předmětem Přípravné studium (PS). U výrazně nadaných 

žáků, lze po domluvě s ředitelem školy, docházet na individuální výuku.           

 

 

Přípravné studium 

Znojmo 
Název vyučovacího předmětu 

Týdenní hodinová dotace 

1. roč. 2. roč. 

1. 

pololetí 

2. 

pololetí 

1. 

pololetí 

2. 

pololetí 

Hudební 

interpretace a 

tvorba, 

recepce a  

 reflexe  

hudby 

Individuální 

a skupinová 

výuka 

Příprava ke hře na nástroj 

nebo hlasová výchova 1 1 1 1 

Kolektivní  
výuka 

Přípravná hudební výchova 1 1 1 1 

 

Pozn.: Přípravné studium může také trvat pouze 1 rok v závislosti na věku a vyspělosti žáka. 

 

 
Učební osnovy PS: 

 

  

 Žák: 

 umí rozlišit pojmy zvuk a tón, na principu kontrastu rozezná vlastnosti tónů 
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 zná houslový klíč, notovou osnovu  

 zná notu osminovou, čtvrťovou, půlovou  

 zná pomlku čtvrťovou 

 orientuje se v notách c´-a´ 

 je schopen rytmizace říkadel a písní hrou na tělo 

 používá rytmické nástroje  

 je schopen zopakovat krátký rytmický nebo melodický útvar  

 v notovém zápisu i při poslechu pozná stoupající - klesající melodii a dokáže ji pohybově 

znázornit 

 dokáže zazpívat jednoduchou píseň 

 při poslechu umí rozlišit kontrastní charakter skladeb (ukolébavka – pochod) a dynamiku( p, f )  

 umí podle svých schopností, na krátká říkadla tvořit  jednoduché  melodie 

 

 

 

      

            55..11..11  HHrraa    nnaa    kklláávveessoovvéé    nnáássttrroojjee    

 

  

 

Studijní  zaměření: Hra na klavír 
 

 

Vyučovací předmět: Hra na klavír 

 

                              
         Charakteristika   

 

 
     Hra na klavír patří počtem žáků mezi nejnavštěvovanější studijní zaměření  hudebního oboru na 

naší škole. Cílem vzdělávání je podchytit u dětí zájem o hudbu, přinést radost i potěšení 

z dosažených studijních výsledků a vychovat z nich kvalitní amatéry nebo budoucí profesionální 

umělce. Vybavit žáky souhrnem dovedností, získat správné pianistické návyky a rozvinout jejich 

talent, vůli, ctižádost, soustavnost, trpělivost a samostatnost. Přizpůsobovat nároky každému žákovi 

podle individuálních schopností, respektovat jeho duševní i fyzickou stránku, mít na zřeteli jeho 

hudební představivost, motoriku a v neposlední řadě i podmínky k přípravě do výuky. Poskytovat 

žákovi dostatek času k osvojení nového učiva a nenadsazovat hudební a technické nároky, které by 

mohly vést k nezájmu žáka a zcela ho odradit. Žák své znalosti a dovednost rozvíjí jako sólista ve 
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hře sólové, jejíž součástí je hra z listu a klavírní improvizace doprovodů k písním. Jako spoluhráč 

navštěvuje Komorní hru, kde má možnost zapojit se do hry čtyřruční, souborové či korepetovat se 

žáky z jiných nástrojových oddělení nebo získává základy kompozice v Improvizační dílně. 

Odborná a cílevědomá práce učitelů vede k rozvoji žáka v hudební, kulturní i sociální sféře. 

Nejlepší žáci se podílí na kulturním životě v našem městě a svým aktivním působením v různých 

hudebních seskupeních reprezentují naši školu.   

 

 

 
Přípravné studium 

(pro děti 5 - 7 let) 

 

 

Charakteristika 

 

 

     Přípravné studium hry na klavír rozvíjí žáka po stránce hudebně - teoretické. Je určeno pro 

skupinku 2 - 4 žáků. Podle věku je žák zařazen do přípravného studia 1. ročníku (od 5 let věku 

dítěte) nebo 2. ročníku (od 6 let věku dítěte). PS pomáhá žákovi seznámit se s nástrojem a vybavuje 

ho základními vědomostmi a dovednostmi, které potřebuje k interpretaci prvních skladbiček. 

 

 

 

Název vyučovacího předmětu 
1. ročník 2. ročník 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

Příprava hry na klavír 1 1 1 1 

Přípravné studium (PS) 1 1 1 1 

 

 

 
      Očekávané výstupy Přípravy hry na klavír 1. a 2. ročníku 

 

      Žák: 

 

 využívá základní nástrojové dovednosti (sezení u klavíru, orientaci na klávesnici, 

přenášení a volnost paží, koordinaci pohybů a postavení rukou) 

 popíše jednotlivé části nástroje 

 ovládá hru portamento a legato v pětiprstové poloze s přenášením rukou do různých 

oktáv 

 zahraje jednoduché písně a melodie podle sluchu se střídáním rukou, ve 2. ročníku PS s 

doprovodem jednotlivými tóny, "dudácké kvinty" nebo jinými dvojhmaty (tercie, 

sekunda, sexta) 

 zvládá jednoduché transpozice písně či melodie podle svých schopností 

 je schopen tříruční, ve 2. ročníku i čtyřruční hry s učitelem 

 ve 2. ročníku PS zvládá přiměřeným způsobem elementární hru z not podle houslového 

klíče (od C1 po C2) 
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 pozná alespoň základní noty basového klíče malé f a C1 

 vystoupí nejméně jednou za rok na třídní přehrávce 

 

 

 I. stupeň základního studia 

 

 

 

Přehled vyučovacích předmětů 

Počet hodin v ročníku  

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

Povinné: 

Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1     

Povinně volitelné:* 

Komorní hra       

1 1 1 1 Improvizační dílna       

Brailská notace 1  1   1 

 

* Žák si vybere na rok pouze jeden předmět z nabídky „Povinně volitelné.“ Konečný výběr povinně 

volitelného předmětu musí žákovi schválit ředitel školy a vyučující daného předmětu.  

 

 

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 přečte  notový zápis v houslovém i basovém klíči v rozsahu, který potřebuje ke hře, 

 umí spojit notový záznam s orientací na klávesnici, 

 rozliší základní úhozy (portamento, legato, staccato), 

 je schopen uplatnit při hře nezávislost rukou a základní prstokladovou techniku, 

 využívá přiměřeně prostředky hudební řeči (tempo, rytmus, frázování a kontrasty v 

dynamice), 

 zahraje písně podle sluchu s použitím kvinty (T) a sexty (D), užívá hru ve dvojhmatech 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 je schopen uplatnit kantilénu pravé i levé ruky, 

 rozvine rytmické i tempové cítění a dynamické odlišení melodie od doprovodu,  

 rozliší náladu durových a mollových tónin,  

 umí zahrát písně s doprovodem T, D, S, užívá hru v akordech, 

 dokáže hrát skladbu zpaměti 
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 3. ročník  

 Žák: 

 přečte notový zápis a dokáže jej prakticky zrealizovat, 

 umí zahrát jednoduchou skladbu z období polyfonního a klasicistního,  

 užívá při hře současný pedál, 

 rozliší a ovládá základní úhozy a základní prstokladovou techniku, 

 je schopen vyjádřit náladu skladby s použitím elementárních výrazových prostředků podle 

návodu pedagoga (tempo, rytmus, elementární agogika a dynamika),  

 dokáže zahrát píseň s doprovodem T, D, S, využívá složitější doprovody 

 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 zdokonalí svoji technickou zběhlost a vyrovnanost hry v rychlejším tempu,  

 respektuje při hře dynamičnost skladby, její výrazové prvky, 

 rozšíří znalost melodických ozdob a dokáže je rozpoznat a provést, 

 využívá při hře pedál současný i synkopický, 

 zapojí se do komorní hry 

 

 5. ročník 
 

 Žák: 

 

 interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých slohových období, 

 zdokonalí pasážovou techniku pomocí drobné prstové techniky, 

 ztvární hlubší prožitek hudebního obsahu skladeb,   

 zahraje z listu jednoduché skladby přiměřené svým schopnostem, 

 zapojí se do komorní hry: čtyřruční hry nebo korepetice nástrojů či improvizační dílny. 

 

 6. ročník 
 

 Žák: 

 

 cíleně využívá dynamiku, rytmus, tempo a je schopen určit frázi, 

 je schopen přizpůsobit interpretaci skladby různým žánrům a stylům,  

 zná značení vybraných melodických ozdob a umí je prakticky provést, 

 umí posoudit a ohodnotit vlastní výkon,  

 umí zahrát jednoduché skladby při hře z listu,  

 je schopen zdokonalit logickou paměť a tím docílit pocit jistoty na veřejných vystoupeních. 
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 7. ročník 
  

Žák: 

 

 využívá na základě sluchové sebekontroly uvědomělé tvoření tónu, 

 umí uplatnit a propojit všechny dosud získané technické a výrazové prostředky, 

 stylově interpretuje skladby rozličných období, 

 nastuduje samostatně přiměřeně obtížnou látku s využitím svých znalostí a dovedností,  

 uplatňuje plně získané znalosti a dovednosti při hře z listu a zapojením v komorní hře nebo 

improvizační dílně. 

Vyučovací předmět: Brailská notace 

 1. ročník 

 Žák: 

 umí přečíst i zapsat základní znaky brailské notace pro tóny a jejich délky, pomlky, oktávové 

znaky a pravidla pro jejich užívání. 

 2. ročník 
    

 Žák: 

 
 ovládá četbu i zápis intervalů v brailské notaci, znamének pro prstoklady a jednoduchá 

frázovací znaménka, 

 umí přečíst i napsat jednoduchý jednohlasý notový příklad. 

 

 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 umí značit i přečíst akordickou sazbu a klavírní úpravu brailské notace podle „českého 

vzoru,“ 

 ovládá znaky pro jednoduché melodické ozdoby. 

 

   4. ročník  
 

 Žák: 

 

 umí pracovat s dohledávacím slovníkem J. Jelínka pro znaky brailské notace, 

 ujasní si méně obvyklá značení, 

 umí samostatně pracovat s notovým materiálem v úpravě pro nevidomé. 
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 II. stupeň základního studia 

 

Přehled vyučovacích předmětů: 

Počet hodin v ročníku 

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Povinné: Hra na klavír 1 1 1 1 

Povinně 

volitelné: * 

Komorní a souborová hra 

1 1 1 1 

Improvizační dílna 

 

* Žák si vybere na rok pouze jeden předmět z nabídky „Povinně volitelné.“ Konečný výběr povinně 

volitelného předmětu musí žákovi schválit ředitel školy a vyučující daného předmětu.   
 

 

 1. ročník 

 Žák: 

 

 užívá co největší zběhlost a pohotovost při zachování kultivovanosti hudebního projevu, 

 uplatní ve spolupráci s pedagogem osobitý vkus při výběru přednesových skladeb, 

 interpretuje náročnější a obsáhlejší skladby, 

 využívá cíleně poslech nahrávek studovaných skladeb, 

 rozvine své možnosti při hře z listu a aktivně se zapojí do komorní hry či improvizační dílny 

 

2. ročník 

 Žák: 

 

 zdokonalí pasážovou techniku pomocí drobné prstové techniky v náročnějších variantách, 

 je schopen si vytvořit názor na interpretaci skladeb různých nálad, žánrů, forem a stylových 

období, 

 rozvine hudební myšlení a propojí vlastní sluchovou představu s hudebně teoretickými 

znalostmi, 

 rozvine dále své možnosti v zapojení do komorní hry či jiného souboru, popř. improvizační 

dílny 

 

 3. ročník  

 Žák: 

 obohacuje neustále svoji muzikálnost ve skladbách, které odpovídají jeho technické i 

hudební úrovni a jsou přiměřené jeho duševní vyspělosti 
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 uplatní co největší zběhlost a pohotovost při zachování kultivovanosti hudebního projevu, 

 je schopen detailní práce na skladbě, při které využije její podrobný rozbor,  

 využívá barvu nástroje, 

 zapojuje se do volně volitelných předmětů podle schopností 

 

 4. ročník 

 Žák: 

 propojí své hudební a technické dovednosti s praxí, 

 dokáže přesvědčivým způsobem interpretovat skladby různých žánrů a stylových období, 

 umí posoudit vlastní výkon, má schopnost sebereflexe, 

 je schopen aktivního poslechu skladeb a dokáže objektivním způsobem posoudit kvalitu i 

způsob provedení, 

 umí využít svých dovedností v oblasti techniky, dynamiky i pedalizace k samostatnému 

nastudování nových skladeb jak v sólové, tak komorní dráze  

 

 

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

 Žák: 

 využívá základní nástrojové dovednosti (sezení u klavíru, orientaci na klávesnici, přenášení 

a volnost paží, koordinaci pohybů a postavení rukou), 

 popíše jednotlivé části nástroje, 

 je schopen uplatnit při hře nezávislost rukou a základní prstokladovou techniku, 

 ovládá hru portamento, legato a staccato v pětiprstové poloze s přenášením do různých 

oktáv, 

 ovládá hru ve dvojhmatech, 

 umí spojit notový záznam s orientací na klávesnici, 

 přečte notový zápis v houslovém i basovém klíči v rozsahu, který potřebuje ke hře, 

 využívá přiměřeně prostředky hudební řeči (tempo, rytmus, frázování a kontrasty 

v dynamice) 

 zvládá přípravu ke hře stupnic (podkládání palce a překládání prstů), 

 umí zahrát vybrané durové stupnice každou rukou zvlášť nebo protipohybem v rozmezí 

jedné až dvou oktáv s důslednou sluchovou kontrolou vyrovnané legatové hry, 

 zvládá hru tónického kvintakordu s obraty (tenuto, staccato a rozloženě) každou rukou 

zvlášť, 

 je schopen rozvinout melodickou a harmonickou představivost při hře písní s doprovodem T, 

D, S a podle možností transponuje od bílých kláves,  

 zahraje písně podle akordických značek, 

 zvládá 3ruční a 4ruční hru s učitelem, 

 zahraje zpaměti jednoduchou skladbu, 

 zúčastní se třídního vystoupení. 
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Pozn.: Žák nastupující přímo do II. stupně bez absolvování I. stupně studuje podle individuálního 

plánu. 

 

Studijní zaměření: Hra na varhany 

 
Vyučovací předmět: Hra na varhany 

 

 
Charakteristika 

 
 Učební plán v průběhu celého studia obsahuje logicky postupující nácvik z celku varhanní 

literatury tak, aby charakterizovala všechna jednotlivá stylová období a stala se východiskem další 

po-absolventské práce. Cílem studia tohoto předmětu je osvojení techniky hry, interpretačních 

zákonů a stylu varhanních skladeb, jako podklad a příprava pro koncertní činnost, pro funkci 

varhaníka v rámci bohoslužby, případně pro další studium na vyšší odborné či vysoké škole. 

 

Při přijetí žáka do prvního ročníku základního studia vyučovacího předmětu Hra na varhany 

se předpokládá určitá průprava v klavírní hře nebo hře na elektronické klávesové nástroje. Její 

dostatečnost je na zvážení pedagoga varhanní hry. 

                                 

I. stupeň základního studia 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na varhany 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra       1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1     

 

 

 1. ročník  

 
 Žák: 

 
 správně sedí u nástroje 

 ovládá základní obsluhu varhan 

 zahraje jednoduchou polyfonní skladbu (dvojhlas) 

 rozlišuje různé typy úhozu při hře v manuálu (legato, non legato) 

 orientuje se na pedálových značkách 

 zahraje jednoduchá pedálová cvičení 

 zahraje jednoduché přednesové skladby bez pedálu 
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 2. ročník  

 
 Žák: 

 

 zvládne čtení not ve třech osnovách 

 využije při hře v manuálu tiché výměny prstů 

 použije základní výrazové prostředky (artikulace, frázování) 

 zahraje jednoduchá cvičení na souhru rukou a nohou 

 při hře v pedálu použije špičku i patu 

 

 

 3. ročník  

 
 Žák: 

 
 porozumí základům agogiky a aplikuje je do hry 

 zkoordinuje obě ruce s pedálem 

 zahraje přednesové skladby s jednodušším pedálem 

 v pedálu zahraje legato a non legato 

 zahraje vybrané durové stupnice v pedálu 

 

 

 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 zvládne pomalejší tříhlasé cvičení 

 je schopen interpretace skladeb s výraznější artikulací 

 je schopen výměny manuálů při hře 

 zvládne nezávislou hru rukama a nohama  

 použije tichou výměnu při hře v pedálu 

 zahraje vybrané durové stupnice v pedálu a k nim melodický akord  

 

 

 5. ročník 

 
 Žák: 

 

 je schopen přednést barokní skladbu s odpovídající artikulací 

 seznamuje se se skladbami romantickými a soudobými 

 seznámí se se základy registrace 

 zahraje vybrané durové stupnice v pedálu spolu s jednou rukou v manuálu, ke každé stupnici 

melodický akord 

 aktivně se účastní koncertů pořádaných školou 
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 6. ročník 

 
 Žák: 

 

 zahraje jednoduchou fugu 

 zvládne jednodušší výměny manuálů během hry 

 je schopen rozdílné artikulace v různých hlasech 

 zahraje skladbu s pohyblivějším pedálem 

 zahraje vybrané mollové stupnice v pedálu a k nim melodický akord 

 

 

 7. ročník 

 
 Žák: 

 

 je schopen samostatně zvolit registraci pro jednoduchou skladbu 

 uplatní získané technické a výrazové dovednosti při studiu konkrétních skladeb 

 kultivuje svůj projev studiem skladeb z různých stylových období 

 je schopen spolupráce s jinými nástroji 

 zahraje vybrané mollové stupnice v pedálu spolu s jednou rukou v manuálu, ke každé 

stupnici melodický akord 

 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku  

1. r. 

Hra na varhany 1 

 

 

 

 Žák: 

 

 pozná noty houslového a basového klíče 

 projeví základní rytmické cítění 

 dovede osamostatnit ruce 

 zná základní funkce nástroje 

 orientuje se na pedálové klaviatuře 

 zahraje jednoduchá polyfonní cvičení (dvojhlas) 

 zahraje jednoduchá cvičení v manuálu s pedálovou prodlevou 

 zahraje jednoduché přednesové skladby bez pedálu 
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II. stupeň základního studia 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku  

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na varhany 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

  

1. ročník 

 
 Žák: 

 

 zdokonalí techniku pedálové hry: hra špičkou, patou, vázané tóny, překládání a podkládání, 

klouzání z černé klávesy na bílou 

 zahraje skladby ze všech stylových období 

 prohloubí dovednosti artikulace při hře barokních skladeb 

 zahraje vybrané durové kadence v základním tvaru 

 

 

 2. ročník 

 
 Žák: 

 

 zahraje jednodušší preludium a fugu (barokní) 

 zvládne správné provádění ozdob v barokní hudbě 

 zahraje čtyřhlasá cvičení složitějšího charakteru 

 zvládne samostatnou přípravu při studiu skladeb 

 je schopen doprovodit sólistu (zpěv, nástroj) 

 je schopen artikulace i v pedálu 

 zahraje vybrané mollové kadence v základním tvaru 

 

 

 

 3. ročník 

 
 Žák: 

 

 prokáže schopnost vytvořit si správný prstoklad i nohoklad v dané skladbě 

 zahraje skladby různých stylových období a uplatňuje při nich získané technické a výrazové 

dovednosti 

 zdokonalí se ve hře z listu 
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 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 připraví absolventský program, ve kterém uplatní všechny dovednosti získané při studiu 

 zahraje několik skladeb různých stylových období 

 projeví schopnost zvolit odpovídající výrazové prostředky a registraci v daných skladbách 

 

Poznámka: Jestliže do II. stupně základního studia nastupuje žák bez předchozích hráčských 

zkušeností, vytvoří mu jeho pedagog individuální plán, který bude vložen v třídní knize. 

 

 

Vyučovací předmět : Chrámové varhany 

                                   
Charakteristika 

 

Po nezbytném osvojení základů techniky varhanní hry se studium zcela zaměřuje na 

interpretaci liturgických útvarů jako jsou ordinaria, propria (doprovod kancionálových písní), 

responsoriální žalmy, preludia a postludia k liturgickým zpěvům a jiné chrámové skladby. 

 

Při přijetí žáka do prvního ročníku základního studia vyučovacího předmětu Hra na varhany 

se předpokládá určitá průprava v klavírní hře nebo hře na elektronické klávesové nástroje. Její 

dostatečnost je na zvážení pedagoga varhanní hry. 

                                 

I. stupeň základního studia 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na varhany 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra       1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1     

  

1. ročník  

 
 Žák: 

 
 správně sedí u nástroje 

 ovládá základní obsluhu varhan 

 zahraje jednoduchou polyfonní skladbu (dvojhlas) 

 orientuje se na pedálové klaviatuře 

 zahraje jednoduchá pedálová cvičení 

 zahraje jednoduché kancionálové písně (in manualiter) 
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 2. ročník  

 
 Žák: 

 

 zahraje 2 kancionálové písně ve snadné úpravě z každého liturgického období (in manualiter) 

 využije při hře v manuálu tiché výměny prstů 

 použije základní výrazové prostředky (artikulace, frázování) 

 zahraje jednoduchá cvičení na souhru rukou a nohou 

 při hře v pedálu použije špičku i patu 

 

 

 3. ročník  

 
 Žák: 

 
 porozumí základům agogiky a aplikuje je do hry 

 zkoordinuje obě ruce s pedálem 

 zahraje přednesové skladby s jednodušším pedálem 

 v pedálu zahraje legato a non legato 

 si rozšiřuje liturgický repertoár (písně, responzoriální žalmy aj.) 

 

 

 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 zvládne pomalejší tříhlasé cvičení 

 je schopen interpretace skladeb s výraznější artikulací 

 je schopen výměny manuálů při hře 

 zvládne nezávislou hru rukama a nohama  

 použije tichou výměnu při hře v pedálu 

 ovládá alespoň 2 ordinaria  a základní sestavu responsoriálních žalmů (kancionál č. 601 ad.) 

 

 5. ročník 

 
 Žák: 

 

 je schopen přednést barokní skladbu s odpovídající artikulací 

 seznamuje se se základy liturgiky 

 seznámí se se základy registrace 

 aktivně se účastní koncertů pořádaných školou 
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 6. ročník 

 
 Žák: 

 

 zahraje jednoduchou fugu 

 zvládne jednodušší výměny manuálů během hry 

 zvládne kompletní repertoár kancionálu s pedálem (dle Snadného doprovodu kancionálu) 

 je schopen samostatně doprovodit na varhany celou liturgii 

 

 

 7. ročník 

 
 Žák: 

 

 je schopen samostatně zvolit registraci pro jednoduchou skladbu 

 se aktivně připravuje na absolvenstké vystoupení 

 je schopen zahrát přednesové skladby k různým liturgickým příležitostem (svatební pochody, 

smuteční skladby apod.) 

 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku  

1. r. 

Hra na varhany 1 

 

 

 Žák: 

 

 pozná noty houslového a basového klíče 

 projeví základní rytmické cítění 

 dovede osamostatnit ruce 

 zná základní funkce nástroje 

 orientuje se na pedálové klaviatuře 

 zahraje jednoduchá polyfonní cvičení (dvojhlas) 

 zahraje jednoduchá cvičení v manuálu s pedálovou prodlevou 

 zahraje kancionálové písně ve snadné úpravě bez pedálu 
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II. stupeň základního studia 
 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku  

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na varhany 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

  

1. ročník 

 
 Žák: 

 

 zdokonalí techniku pedálové hry: hra špičkou, patou, vázané tóny, překládání a podkládání, 

klouzání z černé klávesy na bílou 

 zahraje skladby ze různých stylových období 

 prohloubí znalosti v liturgice 

 zvládne základní kancionálový repertoár z oficiálního varhanního doprovodu (z každého 

liturgického období alespoň dvě písně a jedno ordinarium) 

 

 

 2. ročník 

 
 Žák: 

 

 zahraje jednodušší preludium a fugu (barokní) 

 zvládne správné provádění ozdob v barokní hudbě 

 zahraje čtyřhlasá cvičení složitějšího charakteru 

 zvládne samostatnou přípravu při studiu skladeb 

 je schopen doprovodit sólistu (zpěv, nástroj) 

 osvojí si základy nauky o varhanách 

 zahraje většinu responsoriálních žalmů v kancionálu (odd. 601 ad.) 

  

 

 

 

 

          3. ročník 

 
 Žák: 

 

 prokáže schopnost vytvořit si správný prstoklad i nohoklad v dané skladbě 

 zahraje skladby různých stylových období a uplatňuje při nich získané technické a výrazové 

dovednosti 
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 zdokonalí se ve hře z listu 

 zdokonalí se v nauce o varhanách 

 

 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 připraví absolventský program, ve kterém uplatní všechny dovednosti získané při studiu 

 zahraje několik skladeb různých stylových období 

 je schopen zcela samostatně doprovodit jakoukoli formu liturgie (mše, svatba, pohřeb, 

nešpory apod.) či pobožnosti (litanie, křížovou cestu apod.) 

 

Poznámka: Jestliže do II. stupně základního studia nastupuje žák bez předchozích hráčských 

zkušeností, vytvoří mu jeho pedagog individuální plán, který bude vložen v třídní knize. 

 

 

 

 

 

Studijní zaměření: Hra na elektronické klávesové nástroje 

(EKN) 

 
Předmět: Hra na elektronické klávesové nástroje a jejich ovládání 

 
Charakteristika 

 

          Elektronické klávesové nástroje (EKN) patří k nejmladším vzdělávacím zaměřením v 

hudebním oboru. Toto nové zaměření hudebního oboru reaguje na moderní technologie, které se 

stávají v posledních 20 letech standardem v oblasti elektronických klávesových nástrojů. Díky 

tomuto vzdělávacímu zaměření se mohou všichni žáci co nejblíže seznámit s hardwarovými i 

softwarovými záležitostmi v oblasti EKN, bez kterých se dnes moderní klávesový hráč již neobejde.  

 

Přípravné studium I. stupně 

  

 Žák: 

 

 orientuje se v základních vědomostech získaných v oblasti recepce a reflexe hudby – notová 

osnova, pomocné linky, klíč basový, klíč houslový, délky not, délky pomlk, hudební   

abeceda, noty v houslovém klíči v rozsahu od c1-c3, takt, taktové označení 

 

 použije základní návyky - posez u nástroje, přirozené držení těla, přirozené postavení a 

držení rukou 

 orientuje se na klaviatuře s 61 standardními klávesami 

 použije základní tři funkce klávesového nástroje s automatickým doprovodem – Power 
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On/Off a Volume  

 Poznámka: Terminologie se může lišit dle nástroje a výrobce 

 zahraje základní prstová cvičení, jednoduché skladbičky a písničky zvlášť pravou i levou 

rukou bez automatického doprovodu 

 

Poznámka: Do přípravného ročníku mohou být zařazeni i žáci starší (do 14 let), pokud nastoupí 

        do školy od druhého pololetí. 

 

I. stupeň základního studia 

 

 
Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku 

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

EKN 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

 Komorní a souborová hra - volitelný    1 1 1 1 

Počítače v hudbě         

Sborový zpěv - volitelný    1 1 1 1 

 

Poznámka : Předmět Počítače v hudbě je dvouletým studiem. Žák ho bude navštěvovat v   1. a 2. 

ročníku druhého stupně. Pokud  nebude naplněna kapacita skupinové výuky , může žák ke studiu 

nastoupit v dalším roce. 

  

 1. ročník  

 
 Žák: 

 

 popíše základní vědomosti z oblasti recepce a reflexe hudby - notová osnova, pomocné 

linky, klíč houslový, klíč basový, nota a její délky, pomlka a její délky, hudební abeceda, 

noty v houslovém klíči v rozsahu od c1 - c3, noty v basovém klíči C - c1, takt a taktová 

označení, tempo, rytmus 

 použije základní možnosti klávesového nástroje s automatickým doprovodem  

 použije základní návyky - posez u nástroje, přirozené držení těla, přirozené postavení a 

držení rukou 

 zahraje základní tipy artikulace - legato a staccato 

 použije ke hře klávesový nástroj s automatickým doprovodem - Keyboard  nejméně s 61 

klávesami standardní velikosti s rychlostní dynamikou úhozu  

 orientuje se na klaviatuře s 61 standardními klávesami 

 použije při výuce vlastní nástroj 

 nastaví základní ovládací prvky nástroje 

 použije základní anglicko-českou terminologii z oblasti ovládacích prvků nástroje - Master 

Volume (Volume), Metronom, Tempo, Voice (Tone, Program, Soud), Style (Rhythm), ACMP 

a další 
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 napíše základní zápis ke skladbám, při kterých je využit automatický doprovod nástroje – 

vše prozatím v základní formě 

 zahraje dvěma rukama jak bez automatického doprovodu, tak i s automatickým doprovodem 

 zahraje základní technická a prstová cvičení, drobnější skladbičky a písničky bez 

automatického doprovodu i s automatickým doprovodem   

  

 

 2. ročník 

 
 Žák: 

 

 použije získané vědomosti z oblasti recepce a reflexe hudby, kterým se naučil v předešlém 

ročníku 

 použije základní orientaci na klaviatuře se 61 standardními klávesami 

 rozliší a použije další typy artikulace – tenuto, portamento 

 provede samostatně základní nastavení funkcí nástroje s automatickým doprovodem 

 napíše základní zápis ke skladbám, při kterých je využit automatický doprovod nástroje 

v rozšířené formě 

 použije další anglicko-českou terminologii z oblasti ovládacích prvků nástroje 

 použije základy akordiky, zahraje durové i mollové akordy, které správně spojuje a používá 

je při hře s automatickým doprovodem 

 použije při hře základní dynamické značení - p, mf, f 

 zahraje zpaměti drobnější skladbičky a písničky  

 zahraje základní technická a prstová cvičení, drobnější skladbičky a písničky bez 

automatického doprovodu i s automatickým doprovodem 

 

 

 3. ročník 

 
 Žák: 

 

 použije získané vědomosti z oblasti recepce a reflexe hudby, kterým se naučil v předešlých 

dvou ročnících 

 rozliší a použije všechny typy artikulace – legato, staccato, tenuto a portamento 

 zahraje z listu zvlášť pravou a levou rukou 

 použije technických znalostí a dovedností získaných při hře na nástroj v předešlých 

ročnících  

 použije další anglicko-českou terminologii z oblasti ovládacích prvků nástroje 

 provede samostatně rozšířené nastavení funkcí nástroje s automatickým doprovodem 

 použije základy akordiky a hraje další nové akordy, které správně spojuje a používá je při 

hře s automatickým doprovodem 

 dodrží při hře na klávesový nástroj s automatickým doprovodem správné návyky 

 kombinuje hru na klávesový nástroj s automatickým doprovodem s hrou na digitální piano, 

popřípadě klasické pianino 

 použije základní orientaci na klaviatuře s 88 standardními klávesami 

 použije při hře základní dynamické značení - p, mf, f 
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 zahraje zpaměti drobnější skladbičky a písničky  

 využije základních možností stylistiky hry na klávesové nástroje s automatickým 

doprovodem 

 použije další možnosti nástroje s automatickým doprovodem – formální části (Introduction, 

díl A, díl B Fill In, Ending), Dual, Layer a další dle specifika daného nástroje 

 použije správné frázování při hře různých skladeb 

 zahraje technická a prstová cvičení, drobnější přednesové skladby různých žánrů a písničky 

bez automatického doprovodu i s automatickým doprovodem 

  

  

 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 použije získané vědomosti z oblasti recepce a reflexe hudby, kterým se naučil v předešlých 

třech ročnících 

 použije orientaci na klaviatuře s 88 standardními klávesami 

 rozliší a použije všechny tipy artikulace – legato, staccato, tenuto a portamento 

 použije při hře rozšířené dynamické značení – pp, p, mp, mf, f, ff 

 zahraje z listu jednoduché skladbičky a písničky dohromady oběma rukama 

 použije technické znalosti a dovednosti získané při hře na nástroj v předešlých  ročnících 

 použije další anglicko-českou terminologii z oblasti ovládacích prvků nástroje 

 použije základy akordiky a zahraje další nové akordy, které správně spojuje a použije je při 

hře s automatickým doprovodem 

 použije možnosti stylistiky hry na klávesové nástroje s automatickým doprovodem 

 kombinuje hru na klávesový nástroj s automatickým doprovodem s hrou na digitální piano, 

popřípadě klasické pianino 

 rozlišuje základní žánry v hudbě klasické i populární 

 použije ke hře hudebních podkladů ve formátu audio (WAV, AIFF, MP3 a dalších) nebo 

MIDI (SMF 0/1 a dalších) 

 použije další technické možnosti nástroje dle dané výbavy 

 zahraje technická a prstová cvičení, drobnější přednesové skladby různých žánrů a písničky 

bez automatického doprovodu i s automatickým doprovodem 

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů 

 

 

 5. ročník 

 
 Žák:  

 

 použije získané vědomosti z oblasti recepce a reflexe hudby, kterým se naučil v předešlých 

čtyřech ročnících 

 použije plně orientaci na klaviatuře s 88 standardními klávesami 

 rozliší a použije všechny tipy artikulace – legato, staccato, tenuto a portamento 

 použije při hře rozšířené dynamické značení – ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff 

 zahraje z listu různé jednoduché skladbičky a písničky dohromady oběma rukama 
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 použije technické znalosti a dovednosti získané při hře na nástroj v předešlých  ročnících 

 použije další anglicko-českou terminologii z oblasti ovládacích prvků nástroje 

 použije možnosti stylistiky hry na klávesové nástroje s automatickým doprovodem 

 použije základy akordiky a zahraje další nové akordy, které správně spojuje a použije je při 

hře s automatickým doprovodem 

 kombinuje hru na klávesový nástroj s automatickým doprovodem s hrou na digitální piano,  

popřípadě klasické pianino 

 rozlišuje další žánry v hudbě klasické i populární  

 použije ke hře hudebních podkladů ve formátu audio (WAV, AIFF, MP3 a dalších) nebo 

MIDI (SMF 0/1 a dalších) 

 použije další technické možnosti nástroje dle dané výbavy 

 zahraje technická a prstová cvičení, drobnější přednesové skladby různých žánrů a písničky 

bez automatického doprovodu i s automatickým doprovodem 

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů 

 

 

 6. ročník 

 
 Žák: 

 

 použije základní návyky a dovednosti získané v předešlých pěti ročnících 

 rozliší a použije všechny tipy artikulace – legato, staccato, tenuto a portamento 

 použije při hře plné dynamické značení – ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff, crescendo, 

decrescendo 

 zahraje z listu různé jednoduché skladbičky a písničky dohromady oběma rukama 

 použije technické znalosti a dovednosti získané při hře na nástroj v předešlých  ročnících  

 použije další anglicko-českou terminologii z oblasti ovládacích prvků nástroje a dalšího 

hardwaru a softwaru 

 použije možnosti stylistiky hry na klávesové nástroje s automatickým doprovodem 

 použije základy akordiky a zahraje další nové akordy, které správně spojuje a použije je při 

hře s automatickým doprovodem 

 kombinuje hru na klávesový nástroj s automatickým doprovodem s hrou na digitální piano,  

popřípadě klasické pianino 

 rozlišuje další žánry v hudbě klasické i populární  

 použije ke hře hudebních podkladů ve formátu audio (WAV, AIFF, MP3 a dalších) nebo 

MIDI (SMF 0/1 a dalších) 

 zahraje technická a prstová cvičení, drobnější přednesové skladby různých žánrů a písničky 

bez automatického doprovodu i s automatickým doprovodem 

 použije rozšířené technické možnosti daných nástrojů 

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů 
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 7. ročník 

 
 Žák:  

 

 použije plně orientaci na klaviatuře s 88 standardními klávesami 

 zahraje všechny tipy artikulace – legato, staccato, tenuto a portamento 

 zahraje dynamické značení v plném rozsahu 

 použije technické znalosti a dovednosti získané při hře na elektronické klávesové nástroje v 

předešlých ročnících dle daných možností  

 rozumí všem probraným pojmům anglicko-české terminologie z oblasti ovládacích prvků 

nástroje a dalšího hardwaru a softwaru 

 použije samostatně získané vědomostmi z oblasti stylistiky hry na elektronické klávesové 

nástroje 

 použije samostatně základy akordiky, které využije při hře na elektronické klávesové 

nástroje 

 použije správné návyky při hře na  elektronické klávesové nástroje, které v praxi plně 

využije 

 rozlišuje všechny probrané žánry v hudbě klasické i populární 

 použije ke hře hudebních podkladů ve formátu audio (WAV, AIFF, MP3 a dalších) nebo 

MIDI (SMF 0/1 a dalších) 

 zahraje technická a prstová cvičení, přednesové skladby různých žánrů a písničky bez 

automatického doprovodu i s automatickým doprovodem 

 nastuduje samostatně přiměřeně obtížnou skladbu 

 zahraje přiměřeně obtížné skladby z listu 

 zapojuje se na základě svých schopností do komorní či souborové hry 

 zvládá technické možnosti daných nástrojů 

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů 

 vykoná absolventské vystoupení, kde předvede 1 až 2 skladby přiměřené obtížnosti 

s využitím elektronických klávesových nástrojů    

 

Přípravné studium II. stupně 

 

 Žák: 

 

 během studia zvládne základní vědomosti získané v oblasti recepce a reflexe hudby - notová 

osnova, pomocné linky, klíč houslový, klíč basový, nota a její délky, pomlka a její délky, 

hudební abeceda, noty v houslovém klíči v rozsahu od c1 - c3, noty v basovém klíči C - c1, 

takt a taktová označení, tempo, rytmus 

 použije základní návyky - posez u nástroje, přirozené držení těla, přirozené postavení a 

držení rukou 

 orientuje se na klaviatuře s 61 standardními klávesami 

 využije základních možností klávesového nástroje s automatickým doprovodem  

 rozliší a použije základní tipy artikulace - legato a staccato 

 

 ke hře použije klávesový nástroj s automatickým doprovodem - keyboard nejméně s 61 

klávesami standardní velikosti s rychlostní dynamikou úhozu  
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 použije vlastní nástroj při výuce  

 použije základní ovládací prvky nástroje 

 použije základní anglicko-českou terminologii z oblasti ovládacích prvků nástroje - Master 

Volume (Volume), Metronom, Tempo, Voice (Tone, Program, Soud), Style (Rhythm), ACMP 

atd. 

 napíše základní zápis ke skladbám při kterých je využit automatický doprovod nástroje – vše 

prozatím v základní formě 

 zahraje dvěma rukama jak bez automatického doprovodu i s automatickým doprovodem 

 zahraje základní technická a prstová cvičení, drobnější skladbičky a písničky bez 

automatického doprovodu i s automatickým doprovodem 

 

Poznámka: Do přípravného ročníku mohou být zařazeni i žáci starší, pokud nastoupí  do školy  

                   od druhého pololetí. 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku  

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

EKN 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra - volitelný 1 1 1 1 

Počítače v hudbě  1 1 1 1 

Sborový zpěv - volitelný 1 1 1 1 

 

 

Poznámka: Žák může navštěvovat komorní a souborové hry, počítače v hudbě nebo sborový 

                    zpěv i po ukončení studijního zaměření hra na elektronické klávesové nástroje. 

 

Poznámka : Předmět Počítače v hudbě je dvouletým studiem. Žák ho bude navštěvovat v  1. a 2. 

ročníku druhého stupně. Pokud  nebude naplněna kapacita skupinové výuky , může žák ke studiu 

nastoupit v dalším roce. 

  
 

 

 1. ročník 

 
 Žák:  

 

 zaměří se na vybraný hudební styl a zvládá jeho základní specifika 

 pojmenuje a popíše různé žánry v klasické i populární hudbě 

 použije k vlastní hře hudebních podkladů ve formátu audio (WAV, AIFF, MP3) nebo MIDI 

(SMF 0/1) 

 zahraje skladby různých žánrů přiměřené obtížnosti 

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů 
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 2. ročník 

 
 Žák: 

 

 zaměří se na vybraný hudební styl a zvládá jeho další specifika 

 pojmenuje a popíše různé žánry v klasické i populární hudbě 

 použije k vlastní hře hudebních podkladů ve formátu audio (WAV, AIFF, MP3) nebo MIDI 

(SMF 0/1) 

 zahraje skladby různých žánrů přiměřené obtížnosti 

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných  předmětů 

 

 

 3. ročník 

 
 Žák:  

 

 zaměří se na vybraný hudební styl a zvládá jeho základní specifika 

 pojmenuje a popíše různé žánry v klasické i populární hudbě 

 použije k vlastní hře hudebních podkladů ve formátu audio (WAV, AIFF, MP3) nebo MIDI 

(SMF 0/1) 

 zahraje skladby různých žánrů přiměřené obtížnosti 

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů  

 

 

 4. ročník 

 
 Žák:  

 

 pojmenuje a popíše různé žánry klasické i populární hudby 

 interpretuje správně různé hudební styly 

 použije k vlastní hře hudebních podkladů ve formátu audio (WAV, AIFF, MP3) nebo MIDI 

(SMF 0/1) 

 zahraje skladby různých žánrů přiměřené obtížnosti 

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů 

 vykoná absolventské vystoupení, kde předvede 1 až 2 skladby přiměřené obtížnosti s 

možností využití vlastních nápadů či aranžmá, které budou zpracovány pomocí 

elektronických klávesových nástrojů, dalšího hardwaru a počítače 

 

 
 

 

 

 

 



 

35 

  55..11..22  HHrraa  nnaa  ssmmyyččccoovvéé  nnáássttrroojjee  
 

 

Studijní zaměření:  Hra na housle 

 

 
 Vyučovací předmět:  Hra na housle 

 

 

Charakteristika  předmětu  

 

 

Housle jsou vzhledem k náročnosti tvoření kvalitního tónu, jak po stránce zvukové, tak po stránce 

intonační velmi náročným nástrojem.  

Vedle kvalitní výuky učitele jsou nepostradatelné vrozené dispozice žáka. V praxi mají housle 

široké uplatnění. Výsledky výuky by měly vyústit ve schopnost žáka zapojit se do komorní nebo 

orchestrální hry, případně do hry v cimbálové muzice. 

 

Přípravné studium I. stupně 

 

 Žák: 

 

 zná části houslí a smyčce 

 má správný postoj při hře 

 zvládá držení houslí a smyčce 

 ovládá hru různými částmi smyčce 

 kombinuje tahy smyčce 

 hraje pizzicato a arco na prázdných strunách 

 ovládá durový prstoklad  

 

 I. stupeň základního studia 

 

 

Název vyučovacího 

předmětu 

Počet hodin v ročníku 

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

Hra na housle 1 1 1 1 1 1 1 

Komorní a souborová 

hra * 
   1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

  

 Poznámka: Žák může navštěvovat komorní a souborovou hru i v nižším ročníku. 

 Poznámka: Žák si může vybrat další volitelný předmět. 
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 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 má správný postoj při hře a uvolněné držení těla 

 má správně postavené prsty LR na strunách a polohu palce a zápěstí 

 ovládá durový prstoklad 

 umí správně nasazovat smyčec na struny 

 hraje staccato středem, u žabky a u špičky smyčce 

 umí smyk détache dolní a horní polovinou smyčce a celým smyčcem 

 zná noty a hraje podle not v I. poloze 

 hraje durové stupnice G, D, A v rozsahu 1 oktávy 

 zvládá hru jednoduché skladby s doprovodem 

  

Poznámka: Podle schopnosti žáka lze zařadit výuku ve třetí poloze. 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 zvládá hru s použitím durového prstokladu (mezi druhým a třetím prstem) a mollového 

prstokladu (půltón mezi prvním a druhým prstem) 

 ovládá hru legato, staccato a détaché různými částmi smyčce 

 hraje stupnice a akordy dur a moll v rozsahu jedné a dvou oktáv 

 ovládá hru v základní dynamice (p, mf, f) 

 zvládá hru zpaměti a souhru s klavírem 

  

Poznámka: Podle schopnosti žáka lze zařadit výuku ve třetí poloze. 

 

 

 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 zná prstoklady dur, moll, zvýšený 3. prst a snížený 1. a 4. prst 

 hraje v jednoduchých dvojhmatech 

 umí hrát smyk détaché, staccato, legato a martelé 

 používá při hře dynamiku: p, mf, f, crescendo a decrescendo 

 hraje stupnice dur a moll ve dvou oktávách v I. poloze 

 ovládá základy hry ve III. poloze 

 rozvíjí technickou zběhlost v první a třetí poloze 

 spojuje první a třetí polohu stejným prstem 
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 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 zná všechny typy prstokladů v I. poloze 

 ovládá řadové staccato 

 zvládá hru ve III. poloze 

 hraje stupnice a akordy v rozsahu 2 oktáv s přechodem do III. polohy 

 hraje v komorním souboru nebo v souborové hře 

 

 

 5. ročník 
 

 Žák: 

 

 ovládá základy vibrata a používá ho v přednesových skladbách 

 zvládá hru ve druhé a páté poloze 

 hraje  dvouoktávové stupnice a akordy s přechodem do III. polohy 

 hraje dvojhmaty a spiccato 

 ovládá hru melodických ozdob (příraz, trylek, nátryl, obal) 

 rozvíjí hudební paměť 

 

 

 6. ročník 
 

 Žák: 

 

 zvládá hru ve IV. A VI. poloze 

 zvládá hru v polohách s intonační jistotou 

 hraje stupnice v rozsahu 3 oktáv 

 je schopen hry kvalitním tónem 

 používá při hře vibrato 

 

 

 7. ročník 
 

 Žák: 

 

 umí hrát kvalitním tónem s vibratem s dostatečnou intonační jistotou 

 respektuje dynamická znaménka a tempová označení 

 používá při hře probrané smyky (spiccato, staccato, martelé) 

 hraje stupnice a akordy ve třech oktávách 

 projevuje aktivně zájem o hudební a kulturní život (návštěvy koncertů) 
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 II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku 

týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na housle 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

 

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 navazuje na dovednosti a návyky získané v předchozím studiu hry na housle 

 zvládá hru náročnějších skladeb 

 zvládá hru z listu snadnějších skladeb 

 ovládá hru v polohách a dvojhmatech 

 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 umí hrát intonačně čistě a rytmicky vyrovnaně 

 má správné pohybové stereo typy v pravé i levé ruce 

 prokazuje smysl pro kultivovaný tón 

 používá vibrato, dynamiku 

 je schopen vyjádřit charakter skladby 

 

 

 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 je schopen rychlé orientace v notovém zápisu 

 ovládá pohyb levé ruky po celém hmatníku 

 postupně zdokonaluje techniku levé ruky 

 je schopen intonační sebekontroly 
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 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 je schopen samostatně nastudovat skladbu, vystihnout její charakter a styl 

 využívá dosažených dovedností a znalostí k přípravě na absolventské vystoupení 

 

 
Přípravné studium II. stupně  

pro začátečníky starší 14-ti let 

 

 

Základní studium II. stupeň 
Název vyučovacího 

předmětu 

Počet hodin 

týdně 

Hudební 

interpretace  

Individuální 

výuka 

Hra na housle - 

Přípravné studium 
1 

 
 

Žák, který nastupuje do Přípravného studia II. stupně bez absolvování I. stupně, začíná plnit osnovy 

Přípravného  studia I. stupně. Postup je však, vzhledem k celkové vyspělosti žáka, rychlejší. 

 

U každého žáka bude vypracován individuální plán výuky podle schopností žáka, který bude uložen 

v třídní knize. 

Po zvládnutí přípravného studia žák skládá přijímací zkoušku do 1. ročníku II. stupně. 

 

 

 

 

II. stupeň základního studia 

pro začátečníky starší 14-ti let 

 

 

 1. - 4. ročník 
 

 Pro každého žáka musí být vypracován individuální plán podle osnov I. stupně a podle 

schopností žáka a uložen v třídní knize. 

 

 

Výuka žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

 

          Výuka hry na housle je náročná a bezpodmínečně vyžaduje u žáka zdravé ruce a pohybové 

předpoklady pro výuku. Nelze tolerovat špatnou pohyblivost prstů, zápěstí a celých horních 

končetin. Také sluch a smysl pro rytmus je pro výuku houslí nenahraditelný. 

 

          Každé zdravotní postižení žáka je třeba posoudit vzhledem k náročnosti výuky. Pro každého 

se zdravotním problémem je třeba upravit speciální program pro výuku. 
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          Individuální vzdělávací plán je třeba upravit až po seznámení s žákem a jeho handicapem. 

Bude obsahovat časové a obsahové rozvržení studia, volbu pedagogických postupů, úpravu konání 

závěrečných zkoušek a způsob hodnocení žáka.      

 

 

Rozšířené vyučování pro nadané žáky 

 

Pro nadané žáky o zvýšení hodinové dotace na doporučení předmětové komise rozhoduje ředitel. 

      

Poznámka : Po absolvování vzdělávacího stupně mohou žáci pokračovat v navazujícím 
studiu pro dospělé podle individuálních studijních plánů. 

 

 

Studijní zaměření:  Hra na violu 

 

 
 Vyučovací předmět:  Hra na violu 

 

 

Charakteristika  předmětu  

 

 

Viola, jako nástroj příbuzný houslím, sdílí s houslemi jejich charakteristiku. Specifikem je fyzická 

způsobilost žáka zvládat zvýšené nároky na ovládání nástroje, jeho držení, větší rozpětí prstů levé 

ruky a potřeba vyvinout větší tlak pravé ruky na struny. Cílem výuky je výchova hráčů pro školní 

komorní soubory, orchestry, později pro potřeby amatérských souborů a v neposlední řadě i pro 

soubory lidových hudeb. Vzhledem k velikosti nástroje, fyziologickým předpokladům žáka při 

překonávání fyzických obtíží s ovládnutím nástroje odpadá varianta přípravného studia přímo na 

violu a výuka probíhá dle vyučovacího předmětu Hra na housle, tzn. že se začíná hrou v 1. poloze.  

 

Výuka vyučovacího předmětu Hra na violu bude probíhat takto: 

Žák mladší 14-ti let bez předchozí houslové průpravy je zařazen do 1. ročníku dle vyučovacího 

předmětu Hra na housle. 

 

Poznámka: V budoucnu lze v ZUŠ Znojmo uvažovat o možnosti vyučovat předmět Hra na violu, a to 

s ohledem na výše uvedená specifika nástroje takto: 

 

 

Varianta a)  

Fyzicky disponovaný žák absolvuje přípravné studium (dle ŠVP vyučovací předmět Hra na housle), 

po jehož skončení vykoná postupové zkoušky a přechází do 1. ročníku na nástroj s violovým 

ostruněním 
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Varianta b) 

Žák absolvuje přípravné studium (dle ŠVP vyučovací předmět Hra na housle), a pokračuje v této 

výuce až do 4. ročníku, kdy po vykonání postupové zkoušky přejde do 5. ročníku vyučovacího 

předmětu Hra na violu 

 

Varianta c) 

Žák mladší 14-ti let bez předchozí houslové průpravy je zařazen do 1. ročníku dle vyučovacího 

předmětu Hra na housle) 

 

Varianta d) 

Žák zahajující studium hry na violu po dovršení 14 let se zařazuje do přípravného studia II. stupně 

základního studia. 

 

 

I. stupeň základního studia 

 

Tabulka viz vyučovací předmět Hra na housle - I. stupeň základního studia. 

 

 

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 má správný postoj při hře a uvolněné držení těla 

 má správně postavené prsty LR na strunách a polohu palce a zápěstí 

 správné úchopové návyky v PR, postavení palce, zvládá funkci ukazováčku 

 ovládá v základních smycích tah smyčce po celé jeho délce i v jednotlivých částech 

 zná noty v altovém klíči v rozsahu 1. polohy na všech strunách 

 intonuje sekundové a terciové postupy 

 zvládá plynulý přechod přes struny 

 zvládá hru jednoduché skladby s doprovodem 

 hraje durové stupnice od tří spodních strun dle nástroje v rozsahu 1 oktávy 

 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 zvládá hru s použitím dur a moll prstokladu 

 ovládá hru legato, staccato a détaché různými částmi smyčce 

 hraje stupnice a akordy dur a moll v rozsahu jedné a dvou oktáv 

 ovládá pravou ruku při používání dynamických odstínů 

 hraje zpaměti a zvládá základní souhru s doprovodným nástrojem 

 zdokonaluje přechody přes struny v legatu 

 bezpečně se orientuje v altovém klíči 
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 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 zvládá prstoklad dur, moll, zvýšený 3. prst a snížený 1. a 4. prst 

 zvládá smyk détaché, staccato, legato a martelé  

 pravou rukou hraje v dynamické škále od pp do f, rovněž decrescendo a crescendo 

 zná základy nutné pro hru ve III. poloze 

 pěstuje cit pro kvalitní tón 

 dbá na dobrou a přesnou intonaci 

 hraje stupnice dur a moll ve dvou oktávách v první poloze 

 rozvíjí hru zpaměti 

 

 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 zná a využívá všechny typy prstokladů v 1. poloze 

 pěstuje kvalitní tón 

 ovládá základy hry vibrato a aplikuje je v přednesových skladbách 

 má základy pro hru ve III. poloze 

 hraje snadné etudy s přechodem do III. polohy 

 hraje stupnice dur a akordy v rozsahu 2 oktáv s přechodem do III. polohy 

 zdokonaluje techniku na krátkých šestnáctinových pasážích 

 rozvíjí hudební paměť 

 zapojuje se do komorní hry 

 

 

 5. ročník 
 

 Žák: 

 

 zvládá hru ve II. poloze 

 zvládá základ hry ve dvojhmatech 

 zvládá spojování I. a III. polohy různými prsty 

 zdokonaluje hru vibrato a její využití při tvorbě kvalitního violového tónu 

 zvládá smyk spiccato 

 zvládá základní melodické ozdoby  

 rozšiřuje technické vybavení pravé ruky o smyk řadového staccato 

 

 

 6. ročník 
 

 Žák: 
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 zvládá hru ve II., III. a IV. poloze, včetně přechodů mezi nimi 

 zdokonaluje intonační jistotu při hře ve všech polohách 

 zvládá techniku flagiolettů  4. prstem, včetně přehmatu ze třetí polohy 

 zdokonaluje techniku vibrato 

 zrychlení techniky P i L ruky při hře šestnáctinových pasážích většího rozsahu. 

 základy hry ve dvojhmatech i v polohách 

 7. ročník 
 

 Žák: 

 

 hraje na violu v rozsahu I. až V. polohy 

 zvládá výměny probraných poloh 

 hraje s intonační jistotou stupnice dur a moll s akordy v rozsahu 2 oktáv 

 rozvíjí tón v plné dynamické škále 

 prokazuje intonační a technickou jistotu a pohotovost obou rukou 

 orientuje se v základní literatuře pro svůj nástroj 

 rozlišuje  interpretace hudby různých slohových období 

 

 

 

 

 II. stupeň základního studia 

 
 Tabulka viz vyučovací předmět Hra na housle - II. stupeň základního studia. 

 

 

 

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 navazuje na dovednosti ve hře v polohách a jejich výměnách (I. a III., I. a II.) 

 používá s jistotou základní smyčcovou techniku – spicatto, martelé a kombinaci smyků 

 hraje dur a moll stupnice ve dvou oktávách s přechody do II., nebo III. polohy 

 zvládá sluchovou sebekontrolu, rytmické cítění, vyrovnanost hry 

 zdokonaluje hru ve dvojhmatech v polohách 

 orientuje se v notovém materiálu jako podmínka hry z listu 

 užívá dynamiku, vibrato, kultivuje tón 

 základy doprovodné funkce violy v lidových hudebních souborech 

 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 zvládá hru ve IV. a V. poloze, včetně přechodů mezi dosud probranými polohami 
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 zkvalitňuje hru ve dvojhmatech s ohledem na intonační a hmatovou jistotu 

 zvládá základní stupnice ve třech oktávách 

 péče o kultivovaný a sonorní violový tón 

 zvládá výrazové a slohové nuance techniky vibrato 

 zvládá melodické ozdoby, zejména stylovost trylku 

 

 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 zvládá hru ve vyšších polohách 

 zvládá hru ve dvojhmatech, akordickou hru 

 zvládá intonační sebekontrolu 

 zvládá tvorbu prstokladů a smyků při studiu nové skladby 

 zvládá violovou smyčcovou techniku v plné dynamické škále 

 zvládá osobitou interpretaci studované skladby s přihlédnutím k čistotě stylu 

 

 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 je schopen rychlé orientace v notovém zápisu 

 je schopen pohotové hry z listu 

 je schopen intonační sebekontroly 

 je schopen zvládat složitou rytmickou strukturu 

 je orientován v soudobých technikách zápisu hudby a její interpretace 

 je schopen samostatně nastudovat skladbu, vystihnout její charakter a styl 

 zvládá hru na violu v rozsahu I. až VII. polohy 

 zvládá hru na nástroj při použití altového i houslového klíče 

 zvládá hru stupnic ve třech oktávách 

 je schopen samostatné účasti v zájmových souborech a orchestrech 

 

Závěrečná zkouška je nahrazena samostatných absolventským vystoupením, na kterém žák zahraje 

minimálně dvě věty z koncertu a dvě věty ze sonáty různých slohových období. 

 

Poznámka : Po absolvování vzdělávacího stupně mohou žáci pokračovat v navazujícím 
studiu pro dospělé podle individuálních studijních plánů. 
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Studijní zaměření: Hra na violoncello 
 

Vyučovací předmět: Hra na violoncello 

 
                                                   Charakteristika předmětu 

 

 
Violoncello patří mezi smyčcové nástroje s velmi širokou možností uplatnění jednak jako  sólový 

nástroj, tak i jako nástroj vhodný do různých komorních i orchestrálních těles různých žánrů. 

 

 

Přípravné studium I. stupně 

 

 Žák: 

 

 umí pojmenovat jednotlivé části violoncella a smyčce 

 umí správně sedět při hře, dbá o uvolněnost obou paží 

 umí správné postavení levé ruky ve II. základní poloze  

 hraje pizzicato jednoduché melodie dle sluchu  

 orientuje se v notovém zápisu prázdných strun 

 

 

                                            I. stupeň základního studia 

                                                                   (pro žáky od 7 let) 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na violoncello 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

 

 

     1. ročník 
 

 Žák: 

 

 zvládá správné a přirozené sezení u nástroje a držení smyčce 

 ovládá základní prstoklad (II.základní úzká poloha) 

 rozumí notovému zápisu v basovém klíči 

 hraje pizzicato  

 hraje arco na prázdných strunách 

 zvládá přechody na vedlejší prázdnou strunu 

 je schopen na jednoduchých říkadlech a písních hře zpaměti 
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 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 používá základní prstoklad na více strunách 

 zvládá přechody na vedlejší strunu 

 dokáže výměnu do VII.polohy 

 hraje podle notového zápisu 

 hraje legato 

 hraje forte a piano 

 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 při hře využívá základní návyky a dovednosti – má správné držení těla při hře na nástroj, 

správně drží nástroj, má koordinované pohyby obou rukou, tvoří kvalitní tón, ovládá hru 

celým smyčcem i jeho částmi 

 hraje jednoduchá prstová cvičení, lidové písně a skladbičky 

 podle individuálních hráčských schopností hraje stupnice durové v základní poloze v jedné 

oktávě a krátká cvičení a etudy z probírané školy 

 orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu 

 používá základní výrazové prostředky, je schopen jimi vyjádřit náladu skladby 

 podle individuálních schopností hraje jednoduché skladby zpaměti 

 uplatňuje se podle svých schopností a možností v souhře s dalším nástrojem 

 

 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 tvoří kvalitní tón 

 orientuje v rozsahu I. až VII. polohy 

 využívá při hře základní dynamické prostředky 

 má povědomí o rozšířené poloze oběma způsoby 

 ovládá smyk staccato 

 zvládá bez problému hru v basovém klíči a seznamuje se s tenorovým 

 podle svých možností se zapojuje do komorní nebo souborové hry                     

           

 

 5. ročník 
 

 Žák: 

 

 zvládá plynule výměnu poloh (I. - VII. poloha úzká i široká) 
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 umí používat vibrato 

 zvládá dle svých schopností orientaci v tenorovém klíči 

 rozvíjí pod vedením učitele vlastní hudební představy 

 hraje stupnice durové a mollové, prstová cvičení, etudy a přednesové skladby podle 

individuální hráčské vyspělosti a stupně individuálního hudebního vývoje 

 

 

 6. ročník 
  

 Žák: 

 

 je schopen sluchové sebekontroly 

 tvoří kvalitní tón po všech stránkách 

 zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu 

 dokáže hrát v komorních obsazeních                                    

 

 

 7. ročník 
 

 Žák: 

 

 dokáže použít dynamiku a obtížnější smyky 

 umí hrát ve vyšších polohách a zvládá základní dvojhmaty 

 dokáže vnímat a rozlišovat výrazové prostředky hudby různých slohových období a žánrů 

pod vedením učitele v sólových i komorních skladbách  

 čte dobře notový zápis a orientuje se v něm 

 hraje durové a mollové stupnice přes dvě oktávy podle individuálních technických 

schopností každého žáka 

 samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu 

 zvládá hru z listu skladeb přiměřené obtížnosti 

 

 

                                                        II. stupeň základního studia           
                                                                 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na violoncello 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

 

 1. a 2. ročník 
 

 Žák: 
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 žák využívá všech hráčských dovedností v levé i pravé ruce 

 orientuje se v notovém zápise, je schopen samostatně řešit otázky smyků, prstokladů a také 

výrazu jednotlivých skladeb 

 samostatně využívá dynamiku a další výrazové prostředky, samostatně pracuje s barvou a 

kvalitou tónu 

 vytváří si názor na vlastní i slyšenou interpretaci 

 

 

 3. a 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 pracuje samostatně, je schopen interpretačně rozlišit různá stylová období a žánry hraje 

stupnice, akordy, technická cvičení, etudy a přednesové skladby, které odpovídají úrovni 

jeho individuálního hudebního vývoje a hráčských možností 

 zapojuje se do komorní nebo souborové hry, aktivně spolupracuje s ostatními 

 profiluje se podle svého zájmu a zaměření, využívá svých zkušeností, vědomostí a 

dovedností k samostatnému výběru a studiu skladeb 

 

Závěrečnou zkoušku nahrazuje absolventské vystoupení s přednesovou skladbou odpovídající 

obtížnosti. 

 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

 

 Žák: 

 

 umí pojmenovat jednotlivé části violoncella a smyčce 

 umí správně sedět při hře, dbá o uvolněnost obou paží 

 umí správné postavení levé ruky ve II. základní poloze  

 hraje pizzicato jednoduché melodie dle sluchu  

 umí držet smyčec a ovládá hru na prázdných strunách 

 rozumí notovému zápisu v basovém klíči 

 

 

     II. stupeň základního studia  
 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na violoncello 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 
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 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 používá základní prstoklad na více strunách 

 zvládá přechody na vedlejší strunu 

 dokáže výměnu do VII.polohy 

 hraje podle notového zápisu 

 hraje legato 

 hraje forte a piano 

 podle individuálních hráčských schopností hraje stupnice durové v základní poloze v jedné 

oktávě a krátká cvičení a etudy z probírané školy 

 dle svých možností a schopností se zapojuje do komorní nebo souborové hry 

 

 

  2. ročník 
 

 Žák: 

 

 tvoří kvalitní tón 

 orientuje v rozsahu I. až VII. polohy 

 využívá při hře základní dynamické prostředky 

 má povědomí o rozšířené poloze oběma způsoby 

 ovládá smyk staccato 

 zvládá bez problému hru v basovém klíči a seznamuje se s tenorovým 

 zapojuje se do komorní nebo souborové hry 

 

 

 3. ročník 

 
 Žák: 

 

 zvládá plynule výměnu poloh (I. - VII. poloha úzká i široká) 

 umí používat vibrato 

 zvládá dle svých schopností orientaci v tenorovém klíči 

 rozvíjí pod vedením učitele vlastní hudební představy 

 hraje stupnice durové a mollové, prstová cvičení, etudy a přednesové skladby podle 

individuální hráčské vyspělosti a stupně individuálního hudebního vývoje 

 

 

  4. ročník 
 

 Žák: 

 

 dokáže použít dynamiku a obtížnější smyky 



 

50 

 umí hrát ve vyšších polohách a zvládá základní dvojhmaty 

 dokáže vnímat a rozlišovat výrazové prostředky hudby různých slohových období a žánrů 

pod vedením učitele v sólových i komorních skladbách  

 čte dobře notový zápis a orientuje se v něm 

 hraje durové a mollové stupnice přes dvě oktávy podle individuálních technických 

schopností každého žáka 

 samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu 

 zvládá hru z listu skladeb přiměřené obtížnosti 

Poznámka : Po absolvování vzdělávacího stupně mohou žáci pokračovat v navazujícím 
studiu pro dospělé podle individuálních studijních plánů. 

 

 

 

  Studijní zaměření: Hra na kontrabas 
 

Vyučovací předmět: Hra na kontrabas 

 

 
Charakteristika 

 
 Kontrabas patří mezi smyčcové nástroje s širokou možností uplatnění  zejména v komorních, 

folklorních, jazzových souborech a orchestrech. Nedílnou součástí hry na tento nástroj je i hra 

sólová.  Pro počátky hry na kontrabas je za předpokladu dostatečných fyzických dispozic vhodný 

věk od 10 let.   

 

I. stupeň základního studia 

(pro žáky od 10 let) 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na kontrabas 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

      

 

 1. ročník 

 
       Žák: 

 

 ovládá základní postoj při hře (resp. sezení na stoličce) 

 ovládá správné postavení levé ruky v ½ poloze na všech strunách 

 umí zahrát jednoduchou melodii pizzicato v rozsahu tónů F – b 
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 rozumí notovému zápisu v basovém klíči 

 hraje pizzicato  

 ovládá správné a uvolněné držení smyčce a hraje arco na prázdných strunách 

 

 

   2. ročník 
 

      Žák: 

 

 ovládá hru v ½ a I. poloze na všech strunách a výměny mezi nimi 

 ovládá základní smyky détaché a legato 

 ovládá základní dynamické rozlišení při hře (p - f) 

 

 3. ročník 
 

      Žák: 

 

 ovládá hru v ½, I. a II. poloze a výměny mezi nimi 

 ovládá náročnější smyky (staccato, portamento) 

 ovládá dynamicky odstíněnou hru (p, mf, f)                   

 

 

 4. ročník 
 

      Žák: 

 

 ovládá hru v ½ – III. poloze a jejich výměny 

 ovládá hru složitějších rytmických útvarů 

 ovládá improvizovaný basový doprovod dle značek (T, S, D) 

 podle svých možností se zapojuje do komorní nebo souborové hry 

 

 

 5. ročník 
 

      Žák: 

 

 ovládá hru v ½ – IV. poloze a jejich vzájemné výměny 

 ovládá ladění nástroje pomocí flažoletů v III. poloze 

 používá při hře vibrato 

 

 

 6. ročník 
 

      Žák: 

 

 ovládá hru v ½ – VII. poloze a jejich vzájemné výměny 
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 ovládá hru v tóninách dur i moll 

 ovládá hru spiccato, řadové staccato 

 

 

 7. ročník 
 

      Žák: 

 

 ovládá hru v ½ – VII. poloze a přechod do palcových poloh 

 ovládá hru ve všech tóninách dur i moll 

 ovládá dvojhmaty 

 ovládá hru jednoduché basové linky z listu 

 

                                               II. stupeň základního studia 

                                                             

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na kontrabas 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 1. a 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 žák využívá všech hráčských dovedností v levé i pravé ruce 

 orientuje se v notovém zápise, je schopen samostatně řešit otázky smyků, prstokladů a také 

výrazu jednotlivých skladeb 

 samostatně využívá dynamiku a další výrazové prostředky, samostatně pracuje s barvou a 

kvalitou tónu 

 vytváří si názor na vlastní i slyšenou interpretaci 

 

 

 3. a 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 pracuje samostatně, je schopen interpretačně rozlišit různá stylová období a žánry hraje 

stupnice, akordy, technická cvičení, etudy a přednesové skladby, které odpovídají úrovni 

jeho individuálního hudebního vývoje a hráčských možností 
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 zapojuje se do komorní nebo souborové hry, aktivně spolupracuje s ostatními 

 profiluje se podle svého zájmu a zaměření, využívá svých zkušeností, vědomostí a 

dovedností k samostatnému výběru a studiu skladeb 

 

Závěrečnou zkoušku nahrazuje absolventské vystoupení s přednesovou skladbou odpovídající 

obtížnosti. 

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

 

       Žák: 

 

 ovládá základní postoj při hře (resp. sezení na stoličce) 

 ovládá správné postavení levé ruky v ½ poloze na všech strunách 

 umí zahrát jednoduchou melodii pizzicato v rozsahu tónů F – b 

 rozumí notovému zápisu v basovém klíči 

 hraje pizzicato  

 ovládá správné a uvolněné držení smyčce a hraje arco na prázdných strunách 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na kontrabas 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

  1. ročník 

 
  Žák: 

 

 ovládá hru v ½ a I. a II. poloze na všech strunách a výměny mezi nimi 

 ovládá základní smyky détaché a legato 

 ovládá náročnější smyky (staccato, portamento) 

 ovládá dynamicky odstíněnou hru (p, mf, f) 

    

 

  2. ročník 
 

      Žák: 

 

 ovládá hru v ½ – III. poloze a jejich výměny 

 ovládá hru složitějších rytmických útvarů 

 ovládá improvizovaný basový doprovod dle značek (T, S, D) 

 podle svých možností se zapojuje do komorní nebo souborové hry 
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 ovládá ladění nástroje pomocí flažoletů v III. poloze 

 používá při hře vibrato 

 

 

   3. ročník 
 

      Žák: 

 

 ovládá hru v ½ – VII. poloze a jejich vzájemné výměny 

 ovládá hru v tóninách dur i moll 

 ovládá hru staccato 

 zapojuje se do komorní nebo souborové hry, aktivně spolupracuje s ostatními 

 

 4. ročník 
 

      Žák: 

 

 ovládá hru v ½ – VII. poloze a přechod do palcových poloh 

 ovládá hru ve všech tóninách dur i moll 

 ovládá dvojhmaty 

 ovládá řadové staccato 

Poznámka : Po absolvování vzdělávacího stupně mohou žáci pokračovat v navazujícím 
studiu pro dospělé podle individuálních studijních plánů. 

 

 

 

 

  55..11..33  HHrraa  nnaa  ddeecchhoovvéé  nnáássttrroojjee  
 

 

Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu 

 

 
Předmět: Hra na zobcovou flétnu 

 
 

Charakteristika předmětu 

 

          Zobcová flétna patří mezi nejstarší hudební nástroje, jejichž původ sahá daleko do pravěku. 

Po staletí se těšila veliké oblibě. V klasicismu se však vytratila z koncertní praxe a na svůj návrat 

čekala až do počátku 20. století. Dnes se opět stává velmi oblíbeným nástrojem a jako hlavní obor 

se studuje také na konzervatořích. Vzhledem k cenové dostupnosti a skladnosti je zobcová flétna 
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oblíbeným nástrojem i u žáků ZUŠ. Od 3. ročníku jsou žáci zařazováni také do komorních souborů 

v rámci předmětu Komorní hra. Dle fyzických dispozic, či zájmu žáka je možnost výuky i dalších 

typů zobcových fléten – altová, tenorová, basová. 

 

 

Přípravné studium I. stupně 

 

 Žák: 

 si osvojuje správné držení nástroje, postoj při hraní, základy techniky správného dýchání 

 zvládá tvoření rovného tónu a osvojuje si práci s jazykem - nasazení tónu 

 hravou a nenásilnou formou rozvíjí a prohlubuje rytmické i melodické cítění 

 si osvojuje návyk samostatné domácí přípravy. 

 

I. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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 

 Komorní a souborová hra   1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

 

 1. ročník 
 

      Žák: 

 

 zvládá správný postoj při hraní a vyvážené držení nástroje 

 přiměřeně svým schopnostem zvládá utvoření a nasazení tónu včetně základních artikulací – 

legato, tenuto, staccato 

 orientuje se v základních taktech – 2/4, 4/4, 3/4  

 dle svých individuálních možností a schopností ovládá hru jednoduchých skladbiček v 

rozsahu c¹ – d². 

 

 2. ročník 

 
 Žák: 

 

 zdokonaluje správnou techniku dýchání a nasazování tónu v základních artikulacích – 

tenuto, legato, staccato 

 rozvíjí techniku prstů 

 vytváří si základní frázovací návyky 

 osvojuje si techniku zavřeného, polootevřeného a otevřeného palce 
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 technicky zvládá rozsah c¹ – a² 

 umí zahrát durové stupnice do 2# a 1b i s velkým rozkladem tónického kvintakordu. 

 

 3. ročník 

 
 Žák: 

 

 zvládá techniku dýchání a nasazování tónu v artikulacích legato, tenuto, staccato 

 osvojuje si složitější rytmické modely – nota s tečkou, synkopa apod. 

 orientuje se v základních a odvozených taktech 

 rozlišuje základní dynamická označení a používá je při hře 

 uplatňuje se v souhře s dalšími stejnými či odlišnými nástroji 

 v případě zájmu a fyzické vyspělosti je kompetentní přejít ke studiu altové zobcové flétny, či 

jiného dechového nástroje. 

 

 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 rozvíjí technické a manuální dovednosti – zdokonaluje prstovou techniku, práci s dechem a 

jazykem 

 rozvíjí interpretační dovednosti – stylová interpretace skladby 

 zvládá nácvik melodických ozdob a používá je při interpretaci skladeb 

 přiměřeně svým individuálním schopnostem a možnostem interpretuje výběrové přednesové 

skladby různých žánrů  

 dle možností a zájmu může přejít ke studiu hry na altovou zobcovou flétnu.   

 

 5. ročník 

 
 Žák: 

 

 zvládá hru v celém rozsahu nástroje 

 klade důraz na zkvalitnění palcové techniky  

 pracuje s elementárními výrazovými prostředky a melodickými ozdobami 

 samostatně pracuje s drobnými skladbami, jednoduchými formami – studované skladby 

zvládá po stránce technické, dechové i artikulační 

 veřejně vystupuje jako sólista nebo člen komorního seskupení. 

 

 

 6. ročník 

 
 Žák: 

 

 pokračuje ve zdokonalování prstové a dechové techniky 

 technickou přípravu podřídí kultuře tónu a intonaci 

 je schopen dle svých individuálních možností samostatně pracovat na skladbě zadané 
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učitelem nebo na samostatně vybrané skladbě 

 zapojuje se a aktivně podílí na prezentaci školy.  

 

 

 7. ročník 

 
 Žák: 

 

 zvládá základy nástrojové techniky zobcové flétny v chromatickém sledu 

 ovládá dechovou problematiku, ekonomiku dechu, nasazení a tvoření rovného flétnového 

tónu, vědomě kontroluje intonaci a kulturu tónu 

 v rámci domácí přípravy samostatně studuje novou látku, orientuje se v notovém zápisu a 

vnímá hudbu jako prvek uměleckého tvoření, ne jako pouhé kopírování notového zápisu 

 prezentuje se svými sólistickými výkony a účastní se na projektech hudby komorní 

 svou přípravou směřuje k závěrečnému absolventskému vystoupení. 

 

 

 II. stupeň základního studia 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 Žák: 

 individuálně rozvíjí virtuózní techniku, práci s dechem 

 je samostatný ve volbě interpretačních prostředků 

 dle individuálních schopností a zájmu se intenzivně zapojuje do práce v komorních 

souborech a koncertního života školy 

 ve čtvrtém ročníku se věnuje přípravě na absolventský koncert 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

 

 Žák: 

 

 zná složení nástroje a jeho ladění 

 osvojuje si správné držení těla i nástroje 

 zvládá základy práce s dechem a jazykem - rozlišuje základní druhy artikulace – legato, 

portamento 

 ovládá první hmaty 

 pracuje na kvalitě tónu 
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II. stupeň základního studia 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti 

 zlepšuje držení těla  a nástroje 

 pracuje na dechové technice, technice prstů a orientaci v notovém zápisu 

 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 rozšíří rozsah hraných tónů 

 používá základní technické prvky hry – nasazení tónu, legato, staccato 

 rozvíjí výrazovou stránku hry – dynamiku, frázování, agogiku 

 

 

 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 zlepšuje orientaci v notovém zápisu 

 při hře uplatňuje celý rozsah nástroje 

 dbá na kvalitu tónu 

 pracuje s elementárními výrazovými prostředky 

 dle individuálních dispozic se zapojuje do práce v komorních souborech 

 

 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 zdokonaluje techniku prstů a práci s dechem, zejména v dlouhých frázích 

 je schopen dle svých individuálních možností samostatně pracovat na skladbě zadané 

učitelem nebo na samostatně vybrané skladbě 
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 interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů 

 dosavadní znalosti a dovednosti uplatňuje v přípravě na absolventský koncert 

 

  

Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu 

 
Předmět: Hra na příčnou flétnu 

 

Charakteristika předmětu 

 

          Ve své historii prošla příčná flétna různými fázemi vývoje, který vyústil do dnešního typu 

flétny Böhmova systému. Uplatnění nachází ve hře sólové, komorní i orchestrální, a to nejen v 

hudbě vážné, ale i populární. 

 

          Ve studiu hry na příčnou flétnu lze začít dle fyzických dispozic žáka již ve věku 6 let, díky 

speciálnímu typu zahnuté hlavice, či flétně se speciálně upravenou mechanikou pro dětské prsty. S 

touto možností také počítá následující vzdělávací plán sestaven pro délku studia 7 let. Od 4. ročníku 

jsou žáci zařazováni také do komorních souborů v rámci předmětu Komorní hra. Začínající žáci 

mají také možnost zapůjčení školního nástroje. 

 

 

Přípravné studium I. stupně 

 

 Žák: 

 

 zná ladění a složení nástroje 

 zvládá utvoření nátisku na hlavici příčné flétny 

 osvojuje si správné držení těla i celého nástroje 

 osvojuje si základy dechové techniky a chápe funkci jazyka pro nasazení tónu 

 zvládá první hmaty 

 osvojuje si návyk domácí přípravy 

 

Pozn.: Pro hru na příčnou flétnu lze jako přípravný nástroj využít sopránovou zobcovou flétnu. 

 

 I. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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 

 Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   
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 1. ročník 

 
 Žák: 

 

 zvládá pravidelnou péči o nástroj 

 ovládá vyvážené držení nástroje při správném vzpřímeném postoji a držení těla 

 prohlubuje znalosti v oblasti dechové techniky, ekonomiky dechu 

 zvládá hmaty základních tónů a rozlišuje hru legato a nasazovaně v tóninách C, G, D a F 

  hraje jednoduchá cvičení či skladbičky 

 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 zvládá správný a bráničně hluboký nádech i kontrolovaný výdech 

 je schopen utvořit vyvážený a rovný tón v legatu a s konkrétním nasazením v portamentu 

 zvládá příslušné hmaty v rozsahu f¹ – g² 

 interpretuje jednoduché skladby příslušného rozsahu, zvládá základní frázování 

 je schopen veřejného vystoupení 

 

 

 3. ročník 

 
 Žák: 

 

 zvládá techniku nádechu i výdechu, ekonomiku dechu 

 má usazený nátisk, ovládá správné nasazení tónu, tvoří vyvážený, rovný tón a sleduje jeho 

kvalitu 

 hraje tónová cvičení 

 rozšíří rozsah hraných tónů do c³ 

 dle svých možností a schopností hraje jednodušší skladby různých stylů a žánrů a korepetuje 

s klavírem 

 dbá na systematičnost a pravidelnost v domácí přípravě 

  

 

 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 rozvíjí doposud získané vědomosti a dovednosti 

 vědomě ovládá brániční dýchání, zapojuje břišní, hrudní i zádové svaly, osvojuje si techniku 

rychlého nádechu a plynulého kontrolovaného výdechu 

 dle svých individuálních dispozic tvoří znělý, nátiskově zvládaný tón 

 zvládá základní artikulace tenuto, staccato, legato 

 využívá dynamická znaménka a agogiku 
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 pracuje na zdokonalování prstové techniky 

 hraje stupnice do 4# a 4b v rozsahu d¹ - e³ 

 korepetuje s klavírem  

 uplatňuje se v souhře s dalšími stejnými či odlišnými nástroji 

 

 

 

 5. ročník 

 
 Žák: 

 

 zdokonaluje dechovou techniku i techniku prstů 

 neustále pracuje na kvalitě tónu, vyváženosti tónu při hře v 1. - 3. oktávě 

 rozšiřuje rozsah hraných tónů do g³ 

 hraje stupnice do 5# a 5b ve zvládnutém rozsahu, akord T5 a D7 nebo zm7 

 zvládá výběrové skladby různých stylových období 

 pokračuje v aktivní účasti v komorní hře 

 

 

 6. ročník 

 
 Žák: 

 

 neustále pracuje na zdokonalování techniky prstů a dechové techniky 

 rozšiřuje rozsah hraných tónů od c¹ – h³ 

 zvládá různě složité rytmické struktury 

 hraje stupnice dur, moll do 5# a 5b, akord T5, D7, zm7 velký i malý rozklad 

 ovládá problematiku stylové hry melodických ozdob 

 snaží se o samostatnost při nácviku a studiu skladeb přiměřené obtížnosti 

  

7. ročník 

 
 Žák: 

 

 dle individuálních technických schopností interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých 

stylů a žánrů 

 rozvíjí schopnost správného rytmického dělení i složitějších rytmů 

 dbá na udržení pravidelného tempa 

 korepetuje s klavírem a aktivně se zapojuje do komorní hry 

 technicky i výrazově je připraven k absolventskému výkonu 
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II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 1. ročník 

 
 Žák: 

 

 zvládá měkký, barevně vyrovnaný tón znělý ve všech polohách nástroje 

 pracuje na zrychlení pohyblivosti prstů 

 zvládá artikulaci jednoduchého a osvojuje si artikulaci dvojitého staccata 

 zná všechny složky interpretace skladby – notový zápis, dynamika, frázování, agogika – a 

používá je 

 zvládá studium větších forem, dbá na stylovost hry, používá melodické ozdoby 

 aktivně se účastní komorní hry 

 

 2. ročník 

 
 Žák: 

 

 umí vytvořit sytý, vyrovnaný, vibrující tón 

 intenzivně pracuje s dechem 

 ovládá různé způsoby artikulace – legato, tenuto, staccato ( jednoduché, zdokonaluje 

dvojité) – a rozvíjí další specifické techniky – frulato apod. 

 pracuje  s dynamikou a agogikou s ohledem na styl a výraz skladby 

 

 

 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 sumarizuje technické prostředky 

 propojuje práci s dechem s formální a agogickou složkou hudby 

 pracuje se stupnicemi ve všech interpretačních a studijních variantách 

 reguluje a ovlivňuje korepetice 

 je schopen samostatného výkonu 

 je schopen samostatného interpretačního pojetí i na poli komorní hry 
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 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 sumarizuje technické i interpretační dovednosti 

 je samostatný ve studiu i interpretaci 

 jeho cílem je nastudování absolventského programu 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

 

 Žák: 

 

 zná ladění i složení nástroje 

 zvládá utvoření nátisku na hlavici příčné flétny 

 zná a umí správné držení těla i nástroje 

 ovládá základy dýchání a práce s jazykem 

 hraje v rozsahu od g¹ do d² 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

 

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 uplatňuje a rozšiřuje doposud získané znalosti a dovednosti z přípravného ročníku 

 zkvalitňuje nátisk 

 pracuje na dechové technice a technice prstů 

 zlepšuje orientaci v notovém zápisu 

 rozšiřuje rozsah hraných tónů do druhé oktávy 

 hraje jednoduché skladby, dle možností také v duetu učitel – žák 
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 2. ročník 

 
 Žák: 

 

 zkvalitňuje technické dovednosti 

 pracuje na zlepšení kvality tónu a prstové techniky 

 samostatně se věnuje domácí přípravě 

 hraje skladby odpovídající jeho získaným technickým schopnostem a dovednostem 

 korepetuje s klavírem 

 dle možností posiluje intonační schopnosti hrou v duetu učitel – žák 

 

 3. ročník 

 
 Žák: 

 

 zvládá tónový rozsah od d¹ do g³ 

 v daném rozsahu hraje stupnice dur a moll, T5 malý a velký rozklad, D7 malý rozklad 

 procvičuje spoje legato staccato 

 dbá na správné frázování, nádechy, základy práce s dynamikou a agogikou 

 rozšiřuje repertoár přednesových skladeb přiměřené obtížnosti v různých stylech a žánrech 

 dle individuálních předpokladů je zapojen do práce různých komorních souborů 

 

 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 získává přehled ve flétnové literatuře 

 sumarizuje doposud získané technické a interpretační dovednosti 

 dle svých individuálních schopností a dovedností interpretuje skladby různých stylů a žánrů 

 připravuje se na absolventské vystoupení 

 

 

 

 

Studijní zaměření: Hra na klarinet 
 

 

Vyučovací předmět: Hra na klarinet 
 

 

Charakteristika nástroje 

 

          Klarinet je jednoplátkový nástroj, tvoří tón jednoduchým plátkem. Přefukuje do duodecimy. 

Má válcové, dole kónické vrtání. Běžně je klarinet v ladění B, také A a C. Vyšší kvartový in Es, D. 
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Altový in F, Es.  Basklarinet in B. 

Klarinet vznikl kolem roku 1700 z chalumeau, lidového klarinetu s dírkami, na nějž DENNER 

(Norimberk)  aplikoval klapky a další zlepšení. Od poloviny 18. století patří do orchestru 

(Mannheim). Byl oblíbeným nástrojem romantiků (WEBER). V jazzu byl pozvolna vytlačen 

saxofonem. 

 

          Saxofon (vynálezce Adolf Sax, 1840) spojuje klarinetovou hubičku s široce menzurovanou 

parabolickou mosaznou trubicí. Přefukuje do oktávy a má rozsah cca dvě a půl oktávy. 

Druhy saxofonů: sopraninový, sopránový, altový, tenorový, barytonový, basový a kontrabasový, 

který je však spíše raritou. 

 

 

 

Přípravné studium I. stupně 

 

 Žák: 

 

 umí složit a rozložit nástroj, umí připevnit plátek na hubičku 

 ovládá péči o nástroj 

 ovládá správné držení těla a nástroje 

 umí správně pracovat dechem a jazykem 

 ovládá nasazení tónu 

 

 

I. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na klarinet 

 
1 1 1 1 1 1 1 

  Komorní a souborová     

                  hra 
   1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

 

Pozn.: Pro hru na klarinet lze jako přípravný nástroj využít sopránovou zobcovou flétnu. 

  

 

 1. ročník 

 
 Žák: 

 

 ovládá a prohlubuje základní dovednosti z přípravného ročníku 

 umí základní technické prvky: Nasazení tónu, prstová technika, kvalitní tón a správně 

 tyto prvky využívá 

 ovládá jednoduché hudební útvary (krátká a jednoduchá cvičení, lidové písně a koledy)  
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 2. ročník 

 
 Žák: 

 

 má správné držení těla a nástroje 

 prohloubil dechovou techniku s patřičnou oporou bránice 

 ovládá hru legato 

 správně nasazuje a tvoří tón 

 je schopen souhry s dalším hudebním nástrojem 

 je schopen interpretovat krátká a jednoduchá cvičení, lidové i umělé písně, koledy 

  

 

 3. ročník 

 
 Žák: 

 správně využívá žeberně -brániční dýchání 

 orientuje se v tempových a dynamických označeních dle svých individuálních možností a 

schopností 

 prohloubil schopnost v souhře s dalšími hudebními nástroji 

 

 

 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 je schopen tvořit kvalitní tón a nasazení 

 ovládá techniku souhry prstů s jazykem 

 ovládá artikulaci v různých rytmických obměnách a tempech 

 správně interpretuje vybrané přednesové skladby 

 

 

 5. ročník 

 
 Žák: 

 

 zvládá techniku žeberně-bráničního dýchání 

 má kvalitní tón a nasazení 

 správně intonuje při hře na nástroj v celém tónovém rozsahu dle svých individualních 

možností 

 dle individuální vyspělosti zvládá hru na nástroj v dynamických odstínech pp – p - mf – f – 

ff 
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 6. ročník 

 
 Žák: 

 

 hraje kvalitním tónem s plnou dechovou oporou v celém svém užívaném tónovém rozsahu 

nástroje 

 je schopen hře crescendo a decresendo 

 umí samostatně pracovat na skladbě zadané učitelem 

 vystupuje na školních a veřejných akcích 

 

 

 7. ročník 

 
 Žák: 

 

 umí využívat získané technické a výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu 

 má znělý a otevřený tón 

 stupnice hraje v šestnáctinovém pohybu 

 ovládá chromatickou stupnici 

 plně využívá dovednosti hry na nástroj při hře komorní i souborové 

 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na klarinet  1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

 

 1. a 2. ročník 

 
 Žák: 

 

 dokáže uplatnit všechny technické a výrazové prostředky při hře v celém rozsahu nástroje 

 umí patřičně pečovat o nástroj 

 umí řešit samostatně technické problémy spojené s nástrojem 

 orientuje se v notovém zápisu nejrůznějších skladeb 

 vyhledává skladby i dle svého vlastního výběru 

 umí vytvořit, rozlišovat a pracovat s různou zvukovou barvou tónu a jeho kvalitou 

 dokáže ve skladbě najít a využívat vhodná místa pro nádechy bez přerušování frází 
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 3. a 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 umí plně využít výrazových a tempových prostředků 

 umí využít dynamických rozsahů svého nástroje 

 orientuje se v různých hudebních žánrech 

 dle svých individuálních možností je schopen hry z listu 

 je schopen se uplatnit v orchestru, popř. v souborech nejrůznějšího obsazení a žánrového 

zaměření 

 

Žák ukončí II. stupeň studia  veřejným absolventským vystoupením, popřípadě přednesením   

absolventského repertoáru před zkušební komisí. 

 

 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

 

 Žák: 

 

 ovládá základní návyky a dovednosti: správné držení těla a nástroje, práce s dechem a 

jazykem a směřuje ke správnému používání těchto dovedností  

 umí základní technické prvky: Nasazení tónu, prstová technika, kvalitní tón a směřuje ke 

správnému využití těchto prvků. 

 ovládá  jednoduché hudební útvary (krátká a jednoduchá cvičení, lidové písně a koledy) a 

směřuje k jejich kvalitní interpretaci.  

 seznamuje se ze zásadami hry z listu. 

 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na klarinet  1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra 1 1 1 1 
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 1. ročník 

 
 Žák: 

 

 ovládá základní návyky a dovednosti: správné držení těla a nástroje, práce s dechem a 

jazykem a usiluje o správné používání těchto dovedností -   

 orientuje se v základních technických  prvcích: nasazení tónu, prstová technika, kvalitní tón 

a usiluje o správně používání těchto technických prvků. 

 je schopen interpretovat krátká a jednoduchá cvičení, lidové i umělé písně, koledy. Směřuje 

ke hře z listu. 

  

 

 2. ročník 

 
 Žák: 

 

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

jazykem)  

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

 je schopen správného držení těla a nástroje 

 je schopen užívat žeberně-bráničního dýchání, usiluje o kvalitní tón, nasazení a tvoření tónu, 

rozvíjí prstovou techniku. 

 orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu. 

 

 

 3. ročník 

 
 Žák: 

 

 cílevědomě usiluje o správný postoj a držení nástroje 

 cílevědomě usiluje o využití žeberně-bráničního dýchání  

 cílevědomě pracuje na rozvoji kvalitního tónu a nasazení, rozvíjí prstovou techniku. 

 dle individuální vyspělosti směřuje k získání dovednosti hry na nástroj v dynamických 

odstínech p – mf – f  

 začíná směřovat k pochopení významu práce a s tím související problematice tvoření 

nádechů mimo dané pomlky 

 seznamuje se v praxi se základními tempovými rozlišeními. 

 

 

 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 prohlubuje a upevňuje správné návyky v oblasti postoje a držení nástroje,  

 prohlubuje a upevňuje techniku žeberně-bráničního dýchání,  
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 cílevědomě pracuje na rozvoji kvalitního tónu a nasazení.  

 na základě získaných i individuálních schopností rozvíjí prstovou techniku a synchronizaci 

s prací jazyka. 

 dle individuální vyspělosti zvládá hru na nástroj v dynamických odstínech f – mf – f a 

začíná směřovat ke hře crescendo, decrescendo,  

 směřuje k pochopení fráze a s tím související problematice (tvoření nádechů a jejich 

vhodnost)  

 seznamuje se v praxi se základními tempovými označeními. 

 využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogika v celém rozsahu nástroje,  

 je schopen hry v základních dynamických a tempových rozlišeních,  

 chápe jednoduchou frázi,  

 je schopen užívat v praxi základní tempová označení. 

 

Poznámka: Studium pro dospělé - SPD - je určeno pro žáky starší 18-ti let. V případě, že žák ukončí 

I. a II. stupen studia před dovršením 18-ti let, může být zařazen do SPD. 

 

 

 

Studijní zaměření: Hra na saxofon 
 

 

 

Vyučovací předmět: Hra na saxofon 

 
 

Charakteristika nástroje 

 

 

Saxofon (vynálezce Adolf Sax, 1840) spojuje klarinetovou hubičku s široce menzurovanou 

parabolickou mosaznou trubicí. Přefukuje do oktávy a má rozsah cca dvě a půl oktávy. 

Druhy saxofonů: sopraninový, sopránový, altový, tenorový, barytonový, basový a kontrabasový, 

který je však spíše raritou. 

 

 

Přípravné studium I. stupně 

 

 Žák: 

 

 umí složit a rozložit nástroj, umí připevnit plátek na hubičku 

 ovládá péči o nástroj 

 ovládá správné držení těla a nástroje 

 umí správně pracovat dechem a jazykem 

 ovládá nasazení tónu 
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I. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na  saxofon 1 1 1 1 1 1 1 

  Komorní a souborová     

                  hra 
   1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

 

Pozn.: Pro hru na saxofon lze jako přípravný nástroj využít sopránovou zobcovou flétnu nebo 

klarinet. 

 

 

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 ovládá a prohlubuje základní dovednosti z přípravného ročníku 

 umí základní technické prvky: Nasazení tónu, prstová technika, kvalitní tón a správně 

 tyto prvky využívá 

 ovládá jednoduché hudební útvary (krátká a jednoduchá cvičení, lidové písně a koledy)  

 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 má správné držení těla a nástroje 

 prohloubil dechovou techniku s patřičnou oporou bránice 

 ovládá hru legato 

 správně nasazuje a tvoří tón 

 je schopen souhry s dalším hudebním nástrojem 

 je schopen interpretovat krátká a jednoduchá cvičení, lidové i umělé písně, koledy  

 

 

 3. ročník 

 
 Žák: 

 

 správně využívá žeberně-brániční dýchání 

 orientuje se v tempových a dynamických označeních dle svých individuálních možností a 

schopností 

 prohloubil schopnost v souhře s dalšími hudebními nástroji 
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 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 je schopen tvořit kvalitní tón a nasazení 

 ovládá techniku souhry prstů s jazykem 

 ovládá artikulaci v různých rytmických obměnách a tempech 

 správně interpretuje vybrané přednesové skladby 

 

 

 

 5. ročník 

 
 Žák: 

 

 zvládá techniku žeberně-bráničního dýchání 

 má kvalitní tón a nasazení 

 správně intonuje při hře na nástroj v celém tónovém rozsahu dle svých individuálních 

možností 

 dle individuální vyspělosti zvládá hru na nástroj v dynamických odstínech pp – p - mf – f – 

ff 

 

 

 6. ročník 

 
 Žák: 

 

 hraje kvalitním tónem s plnou dechovou oporou v celém svém užívaném tónovém rozsahu 

nástroje 

 e schopen hře crescendo a decresendo 

 umí samostatně pracovat na skladbě zadané učitelem 

 vystupuje na školních a veřejných akcích 

 

 

 7. ročník 

 
 Žák: 

 

 umí využívat získané technické a výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu 

 má znělý a otevřený tón 

 stupnice hraje v šestnáctinovém pohybu 

 ovládá chromatickou stupnici 

 plně využívá dovednosti hry na nástroj při hře komorní i souborové 
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II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na  

saxofon 
1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

 1. a 2. ročník 

 
 Žák: 

 

 dokáže uplatnit všechny technické a výrazové prostředky při hře v celém rozsahu nástroje 

 umí patřičně pečovat o nástroj 

 umí řešit samostatně technické problémy spojené s nástrojem 

 orientuje se v notovém zápisu nejrůznějších skladeb 

 vyhledává skladby i dle svého vlastního výběru 

 umí vytvořit, rozlišovat a pracovat s různou zvukovou barvou tónu a jeho kvalitou 

 dokáže ve skladbě najít a využívat vhodná místa pro nádechy bez přerušování frází 

 

 

 3. a 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 umí plně využít výrazových a tempových prostředků 

 umí využít dynamických rozsahů svého nástroje 

 orientuje se v různých hudebních žánrech 

 dle svých individuálních možností je schopen hry z listu 

 je schopen se uplatnit v orchestru, popř. v souborech nejrůznějšího obsazení a žánrového 

zaměření 

 

 

Žák ukončí II. stupeň studia  veřejným absolventským vystoupením, popřípadě přednesením   

absolventského repertoáru před zkušební komisí. 

 

 

Žákům SPD , jako navazující studium bude vypracován individuální studijní plán . 
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Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

 

 Žák: 

 

 ovládá základní návyky a dovednosti: správné držení těla a nástroje, práce s dechem a 

jazykem a směřuje ke správnému používání těchto dovedností  

 umí základní technické prvky: Nasazení tónu, prstová technika, kvalitní tón a směřuje ke 

správnému využití těchto prvků. 

 ovládá  jednoduché hudební útvary (krátká a jednoduchá cvičení, lidové písně a koledy) a 

směřuje k jejich kvalitní interpretaci.  

 seznamuje se ze zásadami hry z listu. 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na  

saxofon 
1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

 1. ročník 

 
 Žák: 

 

 ovládá základní návyky a dovednosti: správné držení těla a nástroje, práce s dechem a 

jazykem a usiluje o správné používání těchto dovedností -   

 orientuje se v základních technických  prvcích: nasazení tónu, prstová technika, kvalitní tón 

a usiluje o správně používání těchto technických prvků. 

 je schopen interpretovat krátká a jednoduchá cvičení, lidové i umělé písně, koledy. Směřuje 

ke hře z listu. 

 

 2. ročník 

 
 Žák: 

 

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

jazykem)  

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

 je schopen správného držení těla a nástroje 

 je schopen užívat žeberně-bráničního dýchání, usiluje o kvalitní tón, nasazení a tvoření tónu, 

rozvíjí prstovou techniku. 

 orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu. 
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 3. ročník 

 
 Žák: 

 cílevědomě usiluje o správný postoj a držení nástroje 

 cílevědomě usiluje o využití žeberně-bráničního dýchání  

 cílevědomě pracuje na rozvoji kvalitního tónu a nasazení, rozvíjí prstovou techniku. 

 dle individuální vyspělosti směřuje k získání dovednosti hry na nástroj v dynamických 

odstínech p – mf – f  

 začíná směřovat k pochopení významu práce a s tím související problematice tvoření 

nádechů mimo dané pomlky 

 seznamuje se v praxi se základními tempovými rozlišeními. 

 

 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 prohlubuje a upevňuje správné návyky v oblasti postoje a držení nástroje,  

 prohlubuje a upevňuje techniku žeberně-bráničního dýchání,  

 cílevědomě pracuje na rozvoji kvalitního tónu a nasazení.  

 na základě získaných i individuálních schopností rozvíjí prstovou techniku a synchronizaci 

s prací jazyka. 

 dle individuální vyspělosti zvládá hru na nástroj v dynamických odstínech f – mf – f a 

začíná směřovat ke hře crescendo, decrescendo,  

 směřuje k pochopení fráze a s tím související problematice (tvoření nádechů a jejich 

vhodnost)  

 seznamuje se v praxi se základními tempovými označeními. 

 využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogika v celém rozsahu nástroje,  

 je schopen hry v základních dynamických a tempových rozlišeních,  

 chápe jednoduchou frázi,  

 je schopen užívat v praxi základní tempová označení. 

 

Žák ukončí tento stupeň studia pro žáky starší čtrnácti let veřejným absolventským vystoupením, 

popřípadě přednesením  absolventského repertoáru před zkušební komisí 

 

 

 

 

Studijní zaměření: Hra na hoboj 

 
Vyučovací předmět: Hra na hoboj 

 
Charakteristika předmětu 

 
Hoboj je nástrojem značně náročným pro tvoření tónu, zvl. nátiskem a námahou při dýchání.   

Vzhledem k těmto skutečnostem by měli být  ke studiu hry na hoboj přijímání žáci dostatečně 



 

76 

fyzicky vyspělí .  

Mimoto, že hoboj je nástroj sólový, je nezastupitelným nástrojem komorních souborů a 

symfonických orchestrů. Patří mezi nástroje, jejichž výuka na ZUŠ by se měla podporovat. 

 

 

I. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na hoboj 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

 

Pozn.: Pro hru na hoboj lze jako přípravný nástroj využít sopránovou zobcovou flétnu. 

 

 

            1. ročník 

 
 Žák: 

 

 ovládá základní návyky a dovednosti: správné držení těla a nástroje, práce s dechem a 

jazykem a usiluje o správné používání těchto dovedností   

 orientuje se v základních technických  prvcích: nasazení tónu, prstová technika, kvalitní tón 

a usiluje o správně používání těchto technických prvků 

 je schopen interpretovat krátká a jednoduchá cvičení, lidové i umělé písně, koledy.  

 

 

         2. ročník 

 
 Žák: 

 

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

jazykem)  

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

 je schopen správného držení těla a nástroje 

 je schopen užívat žeberně-bráničního dýchání, usiluje o kvalitní tón, nasazení a tvoření tónu, 

rozvíjí prstovou techniku 

 orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu. 
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          3. ročník 

 
 Žák: 

 

 cílevědomě usiluje o správný postoj a držení nástroje 

 cílevědomě usiluje o využití žeberně-bráničního dýchání  

 cílevědomě pracuje na rozvoji kvalitního tónu a nasazení, rozvíjí prstovou techniku 

 dle individuální vyspělosti směřuje k získání dovednosti hry na nástroj v dynamických 

odstínech p – mf – f  

 začíná směřovat k pochopení významu práce a s tím související problematice tvoření 

nádechů mimo dané pomlky 

 seznamuje se v praxi se základními tempovými rozlišeními. 

 

 

4. ročník  

 
 Žák: 

 

 si osvojil základní údržbu a manipulaci (složení a rozložení nástroje) a ošetření nástroje a 

strojků  

 zvládá základní technické prvky jako nasazení a ukončení tónu, nátisk a práce s dechem 

(brániční dýchání) 

 je schopen interpretovat jednoduché hudební útvary (na úrovni lidových písní)   

 umí zahrát stupnice G-dur a F-dur s kvintakordy a jejich obraty.  

 

 

 5. ročník 

 
 Žák: 

 

 uplatňuje a rozvíjí návyky a dovednosti získané v předchozím ročníku  

 realizuje denní nátiskové, dechové a intonační cvičení  

 rozšiřuje rozsah hry (k tomu jsou nejvhodnější stupnice C-dur, B-dur a D-dur přes tři oktávy  

s kvintakordy a jejich obraty) 

 dále upevňuje nátisk, zkvalitňuje tón  

 osvojil si hru legato, tenuto a usiluje o staccato 

 

 

 6. ročník 

 
 Žák: 

 

 využívá znalostí a dovedností z předchozích očníků 

 zvládá zvukové a intonační vyrovnávání poloh  

 při hře používá plynulého legata a vyrovnaného staccata  
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 dále prohlubuje dechovou techniku (intenzívní vdech a plynulý a prodloužený výdech)  

 mimo základní studijní materiál (etudy a „škola“) hraje instruktivním, resp. přednesové 

skladby 

 zvládá hru stupnic durových do třech křížků a třech bé s tónickými kvintakordy a obraty 

přes celý rozsah nástroje. 

 

 

 7. ročník 
 

 Žák: 

 

 využívá při hře všechny získané dovednosti (kvalita tónu, intonace, dynamika, logické a 

citlivé frázování, brániční dýchání) 

 zná rozsah nástroje od b - e3 

 je schopen interpretovat paralelní stupnice do čtyř křížků a čtyř bé s tónickými kvintakordy 

a jejich obraty a příslušnými septakordy (u dur tónický, u moll zmenšený) 

 mimo odpovídající počet rozličně zaměřených etud je schopen nastudovat odpovídající 

přednesovou skladbu, kterou na absolventském vystoupení završí studium I. stupně.  

 
II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na hoboj 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

  

 1. a 2. ročník  

 
 Žák: 

 

 dále upevňuje a rozvíjí dovednosti získané v I. stupni základního studia, tzn. technické, 

nátiskové a výrazové dovednosti,  

 interpretuje přiměřeně obtížné skladby standardního hobojového repertoáru  

 plně se zapojuje do orchestrální, resp. komorní hry  

 rozvíjí se v pohotovosti při hře z listu a při studium orchestrálních, resp. komorních partů. 

 

 

 3. a 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 je seznámen se základní úpravou strojků  
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 postupně zvládá všechny stupnice dur a moll s jejich tónickými kvintakordy a příslušnými 

septakordy (u dur dominantní, u moll zmenšený), vše s obraty 

 ve čtvrtém ročníku se zvl. připravuje na absolventské vystoupení intenzivním studiem 

přiměřeně obtížné přednesové skladby    

 

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let (nepovinné) 

 

 

 Žák: 

  

 si osvojil základní údržbu a manipulaci (složení a rozložení nástroje) a ošetření nástroje a 

strojků  

 zvládá základní technické prvky jako nasazení a ukončení tónu, nátisk a práce s dechem 

(brániční dýchání) 

 je schopen interpretovat jednoduché hudební útvary (na úrovni lidových písní)   

 umí zahrát stupnice G-dur a F-dur s kvintakordy a jejich obraty. 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na hoboj 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

 1. ročník  

 
 Žák:  

 

 uplatňuje a rozvíjí návyky a dovednosti získané v předchozím ročníku  

 realizuje denní nátiskové, dechové a intonační cvičení  

 rozšiřuje rozsah hry (k tomu jsou nejvhodnější stupnice C-dur, B-dur a D-dur přes tři oktávy  

s kvintakordy a jejich obraty) 

 dále upevňuje nátisk, zkvalitňuje tón  

 osvojil si hru legato, tenuto a usiluje o staccato 

  

 

 2. ročník    
 

 Žák:   

 

 využívá znalostí a dovedností z předchozích ročníků 
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 zvládá zvukové a intonační vyrovnávání poloh  

 při hře používá plynulého legata a vyrovnaného staccata  

 dále prohlubuje dechovou techniku (intenzívní vdech a plynulý a prodloužený výdech)  

 mimo základní studijní materiál (etudy a „škola“) hraje instruktivním, resp. přednesové 

skladby 

 zvládá hru stupnic durových do třech křížků a třech bé s tónickými kvintakordy a obraty 

přes celý rozsah nástroje. 

  

 

 3. a 4. ročník  
 

 Žák: 

 

 využívá při hře všechny získané dovednosti (kvalita tónu, intonace, dynamika, logické a 

citlivé frázování, brániční dýchání) 

 zná rozsah nástroje od b - e3 

 je schopen interpretovat paralelní stupnice do čtyř křížků a čtyř bé s tónickými kvintakordy 

a jejich obraty a příslušnými septakordy (u dur tónický, u moll zmenšený) 

 mimo odpovídající počet rozličně zaměřených etud je schopen nastudovat odpovídající 

přednesovou skladbu, kterou na absolventském vystoupení završí studium II. stupně.  

 

 

 

Studijní zaměření: Hra na fagot 

 
Vyučovací předmět: Hra na fagot 

 
Charakteristika předmětu 

 
Fagot svými rozměry, vahou, menzurou, způsobem držení a námahou při dýchání je nástrojem 

značně náročným. Vzhledem k těmto skutečnostem by měli být ke studiu hry na fagot přijímání žáci 

dostatečně fyzicky vyspělí. 

Mimo to, že fagot je nezastupitelným nástrojem komorních souborů, symfonických orchestrů, 

uplatňuje se také jako nástroj sólový. Proto patří mezi nástroje, jejichž výuka se na ZUŠ podporuje. 

 

I. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na fagot 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   
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Pozn.: Pro hru na fagott lze jako přípravný nástroj využít sopránovou zobcovou flétnu. 

  

 1. ročník 

 
 Žák: 

 

 ovládá základní návyky a dovednosti: správné držení těla a nástroje, práce s dechem a 

jazykem a usiluje o správné používání těchto dovedností  

 orientuje se v základních technických  prvcích: nasazení tónu, prstová technika, kvalitní tón 

a usiluje o správně používání těchto technických prvků 

 je schopen interpretovat krátká a jednoduchá cvičení, lidové i umělé písně, koledy.  

 

         2. ročník 

 
 Žák: 

 

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

jazykem)  

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

 je schopen správného držení těla a nástroje 

 je schopen užívat žeberně-bráničního dýchání, usiluje o kvalitní tón, nasazení a tvoření tónu, 

rozvíjí prstovou techniku 

 orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu. 

 

          3. ročník 

 
 Žák: 

 

 cílevědomě usiluje o správný postoj a držení nástroje 

 cílevědomě usiluje o využití žeberně-bráničního dýchání  

 cílevědomě pracuje na rozvoji kvalitního tónu a nasazení, rozvíjí prstovou techniku. 

 dle individuální vyspělosti směřuje k získání dovednosti hry na nástroj v dynamických 

odstínech p – mf – f  

 začíná směřovat k pochopení významu práce a s tím související problematice tvoření 

nádechů mimo dané pomlky 

 seznamuje se v praxi se základními tempovými rozlišeními. 

 

 

 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 si osvojil základní údržbu a manipulaci (složení a rozložení nástroje) a ošetření nástroje a 
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strojků  

 zvládá základní technické prvky jako nasazení a ukončení tónu, nátisk a práce s dechem 

(brániční dýchání) 

 umí číst noty v basovém klíči velké C – g1 

 je schopen interpretovat jednoduché hudební útvary (na úrovni lidových písní)   

 umí zahrát stupnice G-dur a F-dur s kvintakordy a jejich obraty. 

 

 

 5. ročník  
 

 Žák: 

 

 uplatňuje a rozvíjí návyky a dovednosti získané v předchozím ročníku  

 realizuje denní nátiskové, dechové a intonační cvičení  

 rozšiřuje rozsah hry (k tomu jsou nejvhodnější stupnice C-dur, B-dur a D-dur přes tři oktávy  

s kvintakordy a jejich obraty) 

 dále upevňuje nátisk, zkvalitňuje tón  

 osvojil si hru legato, tenuto a usiluje o staccato 

 

 

 6. ročník   

 
 Žák: 

 

 využívá znalostí a dovedností z předchozích ročníků 

 zvládá zvukové a intonační vyrovnávání poloh  

 při hře používá plynulého legata a vyrovnaného staccata  

 dále prohlubuje dechovou techniku (intenzívní vdech a plynulý a prodloužený výdech)  

 mimo základní studijní materiál (etudy a „škola“) hraje instruktivním, resp. přednesové 

skladby 

 zvládá hru stupnic durových do třech křížků a třech bé s tónickými kvintakordy a obraty 

přes celý rozsah nástroje. 

 7. ročník   
 

 Žák: 

 

 využívá při hře všechny získané dovednosti (kvalita tónu, intonace, dynamika, logické a 

citlivé frázování, brániční dýchání) 

 pohotově čte basový klíč 

 umí číst tenorový klíč v rozsahu g - g1  

 je schopen interpretovat paralelní stupnice do čtyř křížků a čtyř bé s tónickými kvintakordy 

a jejich obraty a příslušnými septakordy (u dur dominantní, u moll zmenšený) 

 mimo odpovídající počet rozličně zaměřených etud je schopen nastudovat odpovídající 

přednesovou skladbu, kterou na absolventském vystoupení završí studium I. stupně.  
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II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na fagot 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

  

 1. a 2. ročník   

 
 Žák:  

 

 dále upevňuje a rozvíjí dovednosti získané v I. stupni základního studia, tzn. technické, 

nátiskové a výrazové dovednosti  

 interpretuje přiměřeně obtížné skladby standardního fagotového repertoáru 

 plně se zapojuje do orchestrální, resp. komorní hry  

 rozvíjí se v pohotovosti při hře z listu a při studium orchestrálních, resp. komorních partů.  

 

 

 3. a 4. ročník    

 
 Žák:  

 

 je seznámen se základní úpravou strojků  

 postupně zvládá všechny stupnice dur a moll s jejich tónickými kvintakordy a příslušnými 

septakordy (u dur dominantní, u moll zmenšený), vše s obraty  

 ve čtvrtém ročníku se zvl. připravuje na absolventské vystoupení intenzivním studiem 

přiměřeně obtížné přednesové skladby.   

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let (nepovinné) 

 

 Žák: 

   

 si osvojil základní údržbu a manipulaci (složení a rozložení nástroje) a ošetření nástroje a 

strojků  

 zvládá základní technické prvky jako nasazení a ukončení tónu, nátisk a práce s dechem 

(brániční dýchání) 

 umí číst noty v basovém klíči velké C – g1 

 je schopen interpretovat jednoduché hudební útvary (na úrovni lidových písní)   

 umí zahrát stupnice G-dur a F-dur s kvintakordy a jejich obraty. 
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II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na fagot 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

  

 

 1. ročník   
 

 Žák: 

 

 uplatňuje a rozvíjí návyky a dovednosti získané v předchozím ročníku  

 realizuje denní nátiskové, dechové a intonační cvičení  

 rozšiřuje rozsah hry (k tomu jsou nejvhodnější stupnice C-dur, B-dur a D-dur přes tři oktávy  

s kvintakordy a jejich obraty) 

 dále upevňuje nátisk, zkvalitňuje tón  

 osvojil si hru legato, tenuto a usiluje o staccato 

 

 

 2. ročník  
  

 Žák: 

 

 využívá znalostí a dovedností z předchozích očníků 

 zvládá zvukové a intonační vyrovnávání poloh  

 při hře používá plynulého legata a vyrovnaného staccata  

 dále prohlubuje dechovou techniku (intenzívní vdech a plynulý a prodloužený výdech)  

 mimo základní studijní materiál (etudy a „škola“) hraje instruktivním, resp. přednesové 

skladby 

 zvládá hru stupnic durových do třech křížků a třech bé s tónickými kvintakordy a obraty 

přes celý rozsah nástroje. 

 

 
 3. a 4. ročník   
 

 Žák: 

 

 využívá při hře všechny získané dovednosti (kvalita tónu, intonace, dynamika, logické a 

citlivé frázování, brániční dýchání) 

 pohotově čte basový klíč 

 umí číst tenorový klíč v rozsahu g - g1  

 je schopen interpretovat paralelní stupnice do čtyř křížků a čtyř bé s tónickými kvintakordy 
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a jejich obraty a příslušnými septakordy (u dur dominantní, u moll zmenšený) 

 mimo odpovídající počet rozličně zaměřených etud je schopen nastudovat odpovídající 

přednesovou skladbu, kterou na absolventském vystoupení završí studium II. stupně.  

 

 
 

 

 

Studijní zaměření: Hra na trubku 

 

Vyučovací předmět: Hra na trubku 
 

 

Charakteristika předmětu 

 

 Trubka patří mezi nejrozšířenější žesťový nástroj nejen u nás, ale i v celém světě. Její uplatnění 

v současné době je velmi široké. Od klasické hudby přes populární, rockovou, swingovou, 

jazzovou, lidovou, až po různou alternativní. 

 

 

 Pro studium hry na trubku jsou důležité předpoklady žáka – jeho fyzická vyspělost, postavení 

rtů a zubů, koordinační předpoklady pro nástroj – podle nich může zahájit studium. Základní 

studium I. stupně trvá 7 let, II. stupně 4 roky. Předmět je vyučován s hodinovou dotací 1 hodina 

týdně. Od 4. ročníku jsou žáci zařazeni také do komorních souborů v rámci předmětu Komorní 

hra.V rámci studia sólové i komorní hry se žák seznámí i s nástroji příbuznými (křídlovka, pikola...) 

a jejich uplatnění v  různých souborech i žánrech. 

 Cílem studia je zvládnutí základů hry na nástroj a připravit žáka na hru jak sólovou, tak v 

souborech či orchestrech různého žánrového zaměření, protože právě souborová hra přináší radost a 

potěšení ze společného muzicírování i motivaci k dalšímu sebezdokonalování ve hře na nástroj. 

 

 

 

Přípravné studium I. stupně 

 

  Žák: 

 připravuje se ke hře na trubku – drží nástroj, uvolněně stojí a vibruje rty 

 seznamuje se základy bráničního dýchání, pozoruje vzorové brániční dýchání učitele 

 poslechem si vytváří představu o možnostech nástroje a hře na něj 

 pozná v notovém zápisu – notovou osnovu, houslový klíč, takt, taktovou čáru a označení 

taktu 

 rozlišuje noty a pomlky – celé, půlové a čtvrťové 
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I. stupeň základního studia 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na trubku 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

  

Pozn.: Pro hru na trubku lze jako přípravný nástroj využít sopránovou zobcovou flétnu. 

  

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 seznamuje se s nástrojem – správně drží nástroj, uvolněně stojí při hře 

 poznává základy bráničního dýchání – nadechuje se ústy, pomalu vydechuje 

 vibruje rty a hraje na nátrubek 

 jazykem nasadí tón, sváže dvě noty na jeden hmat (úvod k retním vazbám) 

 rozliší noty a pomlky (celé, půlové, čtvrťové, osminové) 

 orientuje se v jednoduchém notovém zápisu, přečte, spočítá a zahraje noty 

 hraje krátké etudy a jednoduché lidové písně 

  2. ročník 
 

 Žák: 

 

 pracuje s dechem, pravidelně se nadechuje 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu oktávy, hraje vydržované tóny 

 hraje tenuto, legáto a retní vazby 

 orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení – ligatura, tečka u noty 

 hraje stupnice (celá, 4x čtvrťová), tónický kvintakord rozloženě ve svém rozsahu – posuvky 

 hraje elementární etudy a snadné přednesy 

 

  3. ročník 
   

  Žák: 

 

 rozšiřuje svou dechovou kapacitu, osvojuje si základy návyků rozehrávání 

 seznamuje se s pedálovými tóny 
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 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu dvou oktáv, retní vazby v rytmických obměnách 

 hraje trioly, šestnáctinové noty, staccato a rozvíjí smysl pro tempo 

 dodržuje základní dynamiku, poslouchá a sleduje svoji hru a kvalitu tónu 

 hraje stupnice Dur, moll (půlová, 2x osminové), T5 (rozloženě, obraty) 

 hraje jednoduché etudy a přednes 

 

  4. ročník 
 

 Žák: 

 

 hraje pedálové tóny a cíleně pracuje na rozehrávání 

 vibruje rty a hraje na nátrubek přes dvě oktávy, retní vazby ve svém rozsahu 

 hraje tečkovaný rytmus (čtvrťová, osminová, šestnáctinová), ligatury, 3/8 a 6/8 takt 

 pracuje s cítěním pro základní dynamiku a kvalitou hraných tónu, spolupracuje při 

korepetici 

 hraje stupnice Dur, moll (půlová 2x trioly), T5, seznamuje se s D7, dim7, 5+ 

 hraje etudy a přednesy přiměřené svému věku a schopnostem, realizuje výraz a rytmickou 

složku  skladeb 

 

  5. ročník 
 

 Žák: 

 

 rozehraje se správně – pracuje s retními vazbami a intonací pedálových tónů 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu tří oktáv 

 kombinuje hru triol, tečkovaného rytmu a šestnáctinových not, synkopy 

 ovládá a rozlišuje  hru legato, portamento a staccato 

 hraje stupnice Dur, moll do 3# a 3b (půlová, 2x šestnáctinové), T5, D7, dim7, 5+ 

 frázuje etudy, pracuje s rytmem a dynamikou 

 hraje různorodé přednesy dle svých hráčských možností 

  6. ročník 
 

 Žák: 

 

 pracuje s dechovou technikou, pravidelně se  nadechuje 

 vibruje rty a hraje na nátrubek přes tři oktávy, retní vazby 

 procvičuje hru velkých triol a rytmus 3/2, chromatika 

 orientuje se v základech italského názvosloví a má představu o tempu 

 hraje stupnice Dur, moll do 5# a 5b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) 

 na etudách procvičuje artikulační celky, melodické ozdoby 

 hraje přednesy rozsáhlejšího charakteru, uplatňuje svoje interpretační schopnosti 
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  7. ročník 
 

 Žák: 

 

 ovládá správné brániční dýchání, má zažitý návyk rozehrávání 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu čtyř oktáv, retní vazby, pedálové tóny 

 rozlišuje různé rytmické celky a kombinuje je 

 kombinuje hru legata, ligatury, portamenta a staccata, cítí rozdílná tempa 

 hraje stupnice Dur, moll do 7# a 7b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) 

 na etudách procvičuje technické, rytmické i dynamické problémy 

 hraje různorodé přednesy, připravuje se na absolventské vystoupení 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

   

  Žák: 

 poznává základy bráničního dýchání 

 seznamuje se s nástrojem a jeho možnostmi, správným držením nástroje a postojem při hraní 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu oktávy, retní vazby, vydržované tóny 

 pracuje  s jazykem a nasazením, seznamuje se s technikou hry (legáto, tenuto, staccato) 

 orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení, správně počítá 

 hraje stupnice (celá, 4x čtvrťová), T5 (rozloženě ve svém rozsahu), posuvky 

 hraje elementární etudy a snadné přednesy 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na trubku 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti získané v I. stupni studia 
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 ovládá základní techniky hry (legato, ligatury, portamenta, staccata. tečkovaný rytmus a 

synkopy) 

 procvičuje a spojuje jednotlivé rytmické celky a je schopen praktického využití ve skladbách 

 hraje diatonické a chromatické stupnice 

 je platným hráčem v komorní hře 

 vytváří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 

  2. ročník  
  

 Žák: 

 

 orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problematiku nástrojové techniky 

 zvládá základní péči o nástroj a jeho údržbu 

 samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu 

 hraje přiměřeně obtížné skladby z listu 

 transponuje úměrně svým schopnostem 

 orientuje se v různých slohových obdobích a žánrech 

  3. ročník  
  

 Žák: 

 

 hraje různá artikulační cvičení, zkouší násobné staccato 

 zaměřuje se na dýchání, frázování, výraz při nácviku a interpretaci skladeb 

 hraje etudy s vyšší rytmickou a nátiskovou obtížností 

 rozvíjí si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 

 zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření 

 poslechem si tříbí přehled o kulturních tradicích hudby 

 

  4. ročník  
  

 Žák: 

 

 uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje 

 využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností k samostatnému studiu nových 

skladeb 

 získanými hudebními vědomostmi a dovednostmi rozvíjí svůj všeobecný kulturní přehled 

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

 interpretuje skladby různých hudebních stylů a žánrů 

 připravuje se na absolventské vystoupení 
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Studijní zaměření: Hra na tenor (baryton) 

Vyučovací předmět: Hra na tenor (baryton) 

Charakteristika nástroje 

 Tenor (baryton) je žesťový nástroj používaný v lidové dechové hudbě převážně u nás, ale 

můžeme se s ním setkat i u našich evropských sousedů v zahraničí. Jeho uplatnění v menší míře 

může být i v hudbě komorní a klasické. Notace nástroje se píše v houslovém klíči (tenor – Bb 

ladění) nebo basovém klíči (baryton – C ladění). 

 Pro studium hry na tenor (baryton) jsou důležité předpoklady žáka – jeho fyzická vyspělost, 

postavení rtů a zubů, koordinační předpoklady pro nástroj – podle nich může zahájit studium. Žák 

mladšího věku může začít hrou na trubku a posléze přejít ke hře ne tenor (baryton). Základní 

studium I. stupně trvá 7 let, II. stupně 4 roky. Předmět je vyučován s hodinovou dotací 1 hodina 

týdně. Od 4. ročníku jsou žáci zařazeni také do komorních souborů v rámci předmětu Komorní hra. 

V rámci studia sólové i komorní hry se žák seznámí i s nástroji příbuznými (trombon, bastrubka...) a 

jejich uplatnění v různých souborech i žánrech. 

 Cílem studia je zvládnutí základů hry na nástroj a připravit žáka na hru jak sólovou, tak v 

souborech či orchestrech různého žánrového zaměření, protože právě souborová hra přináší radost a 

potěšení ze společného muzicírování i motivaci k dalšímu sebezdokonalování ve hře na nástroj. 

 

I. stupeň základního studia 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na tenor (baryton) 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

 

 

 1. ročník   
 

 Žák: 

 

 seznamuje se s nástrojem – správně drží nástroj, uvolněně sedí (stojí) při hře 

 poznává základy bráničního dýchání – nadechuje se ústy, pomalu vydechuje 

 vibruje rty a hraje na nátrubek, uvolňuje spodní čelist 

 jazykem nasadí tón, sváže dvě noty na jeden hmat (úvod k retním vazbám) 

 rozlišuje noty a pomlky (celé, půlové, čtvrťové, osminové) 

 orientuje se v jednoduchém notovém zápisu, přečte, spočítá a zahraje noty 

 hraje krátké etudy a jednoduché lidové písně 
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 2. ročník   
 

 Žák: 

 

 pracuje s dechem, pravidelně se nadechuje 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu oktávy, hraje vydržované tóny 

 pracuje se zápojkami, umí odstranit vodu z nástroje, hraje tenuto, legáto a retní vazby 

 orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení – ligatura, tečka u noty 

 hraje stupnice (celá, 4x čtvrťová), tónický kvintakord rozloženě ve svém rozsahu – posuvky 

 hraje elementární etudy a snadné přednesy 

  

 

 3. ročník   
 

 Žák: 

 

 rozšiřuje svou dechovou kapacitu, osvojuje si základy návyků rozehrávání 

 seznamuje se s uvolněním rtů pro hru hlubokých  tónů 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu dvou oktáv, retní vazby v rytmických obměnách 

 hraje trioly, šestnáctinové noty, staccato a rozvíjí smysl pro tempo 

 dodržuje základní dynamiku, poslouchá a sleduje svoji hru a kvalitu tónu 

 hraje stupnice Dur, moll (půlová, 2x osminové), T5 (rozloženě, obraty) 

 hraje jednoduché etudy a přednes 

  

 

 4. ročník   
 

 Žák: 

 

 hraje hluboké tóny a cíleně pracuje na rozehrávání 

 vibruje rty a hraje na nátrubek přes dvě oktávy, retní vazby ve svém rozsahu 

 hraje tečkovaný rytmus (čtvrťová, osminová, šestnáctinová), ligatury, 3/8 a 6/8 takt 

 orientuje se a hraje v basovém klíči 

 pracuje s cítěním pro základní dynamiku a kvalitou hraných tónu, spolupracuje při 

korepetici 

 hraje stupnice Dur, moll (půlová 2x trioly), T5, seznamuje se s D7, dim7, 5+ 

 hraje etudy a přednesy přiměřené svému věku a schopnostem, realizuje výraz a rytmickou 

složku  skladeb 

 

 

 

 5. ročník   
 

 Žák: 

 

 rozehraje se správně – pracuje s retními vazbami a intonací ve svém rozsahu  
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 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu tří oktáv 

 kombinuje hru triol, tečkovaného rytmu a šestnáctinových not, synkopy 

 používá různé kombinace zápojek, rozlišuje hru legato, portamento a staccato 

 hraje stupnice Dur, moll do 3# a 3b (půlová, 2x šestnáctinové), T5, D7, dim7, 5+ 

 frázuje etudy, pracuje s rytmem a dynamikou 

 hraje různorodé přednesy dle svých hráčských možností 

 

 6. ročník   
 

 Žák: 

 

 pracuje s dechovou technikou, pravidelně se nadechuje 

 vibruje rty a hraje na nátrubek přes tři oktávy, retní vazby 

 procvičuje hru velkých triol a rytmus 3/2, chromatika 

 orientuje se v základech italského názvosloví a má představu o tempu 

 hraje stupnice Dur, moll do 5# a 5b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) 

 na etudách procvičuje artikulační celky, melodické ozdoby 

 hraje přednesy rozsáhlejšího charakteru, uplatňuje svoje interpretační schopnosti 

 

 7. ročník   
 

 Žák: 

 

 ovládá správné brániční dýchání, má zažitý návyk rozehrávání 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu čtyř oktáv, retní vazby,  

 rozlišuje různé rytmické celky a kombinuje je 

 kombinuje hru legata, ligatury, portamenta a staccata, cítí rozdílná tempa 

 hraje stupnice Dur, moll do 7# a 7b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) 

 na etudách procvičuje technické, rytmické i dynamické problémy 

 hraje různorodé přednesy, připravuje se na absolventské vystoupení 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

   

  Žák: 

 poznává základy bráničního dýchání 

 seznamuje se s nástrojem a jeho možnostmi, správným držením nástroje a posezem při hraní 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu oktávy, retní vazby, vydržované tóny 

 pracuje s jazykem a nasazením, seznamuje se s technikou hry (legato, tenuto, staccato) 

 orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení, správně počítá 

 hraje stupnice (celá, 4x čtvrťová), T5 (rozloženě ve svém rozsahu), posuvky 

 hraje elementární etudy a snadné přednesy 
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II. stupeň základního studia 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na tenor (baryton) 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

 1. ročník   
 

 Žák: 

 

 uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti získané v I. stupni studia 

 ovládá základní techniky hry (legato, ligatury, portamenta, staccata. tečkovaný rytmus a 

synkopy) 

 orientuje se v basovém a houslovém klíči 

 procvičuje a spojuje jednotlivé rytmické celky a je schopen praktického využití ve skladbách 

 hraje diatonické a chromatické stupnice 

 je platným hráčem v komorní hře 

 vytváří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 

 

 2. ročník   
 

 Žák: 

 

 orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problematiku nástrojové techniky 

 zvládá základní péči o nástroj a jeho údržbu 

 samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu 

 hraje přiměřeně obtížné skladby z listu 

 hraje v basovém i houslovém klíči, transponuje úměrně svým schopnostem 

 orientuje se v různých slohových obdobích a žánrech 

  

 

 3. ročník   
 

 Žák: 

 

 hraje různá artikulační cvičení, zkouší násobné staccato 

 zaměřuje se na dýchání, frázování, výraz při nácviku a interpretaci skladeb 

 hraje etudy s vyšší rytmickou a nátiskovou obtížností 

 rozvíjí si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 

 zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření 

 poslechem si tříbí přehled o kulturních tradicích hudby 
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 4. ročník   
 

 Žák: 

 

 uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje 

 využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností k samostatnému studiu nových 

skladeb 

 získanými hudebními vědomostmi a dovednostmi rozvíjí svůj všeobecný kulturní přehled 

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

 interpretuje skladby různých hudebních stylů a žánrů 

 připravuje se na absolventské vystoupení 

 

 

 

Studijní zaměření: Hra na trombon 

Vyučovací předmět: Hra na trombon 

Charakteristika nástroje 

 Trombon je druhý nejrozšířenější žesťový nástroj nejen u nás, ale i v celém světě. Jeho 

uplatnění v současné době je velmi široké. Od klasické hudby přes populární, rockovou, swingovou, 

jazzovou, lidovou, až po různou alternativní. 

 Pro studium hry na trombon jsou důležité předpoklady žáka – jeho fyzická vyspělost, délka 

horních končetin, postavení rtů a zubů, koordinační předpoklady pro nástroj – podle nich může 

zahájit studium. Žák mladšího věku může začít hrou na trubku a posléze přejít ke hře na trombon. 

Základní studium I. stupně trvá 7 let, II. stupně 4 roky. Předmět je vyučován s hodinovou dotací 1 

hodina týdně. Od 4. ročníku jsou žáci zařazeni také do komorních souborů v rámci předmětu 

Komorní hra. V rámci studia sólové i komorní hry se žák seznámí i s nástroji příbuznými (tenor, 

baryton, bastrubka...) a jejich uplatnění v různých souborech i žánrech. 

 

 Cílem studia je zvládnutí základů hry na nástroj a připravit žáka na hru jak sólovou, tak v 

souborech či orchestrech různého žánrového zaměření, protože právě souborová hra přináší radost a 

potěšení ze společného muzicírování i motivaci k dalšímu sebezdokonalování ve hře na nástroj. 

 

I. stupeň základního studia 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na trombon 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   
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 1. ročník   
 

 Žák: 

 

 seznamuje se s nástrojem – správně drží nástroj, uvolněně stojí při hře 

 poznává základy bráničního dýchání – nadechuje se ústy, pomalu vydechuje 

 vibruje rty a hraje na nátrubek 

 jazykem nasadí tón, sváže dvě noty v jedné poloze (úvod k retním vazbám) 

 rozlišuje noty a pomlky (celé, půlové a čtvrťové) v 1. - 3. poloze 

 orientuje se v jednoduchém notovém zápisu, přečte, spočítá a zahraje noty (1. – 3. poloha) 

 hraje krátké etudy a jednoduché lidové písně 

 

  

 2. ročník   
 

 Žák: 

 

 pracuje s dechem, pravidelně se nadechuje 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu oktávy, hraje vydržované tóny 

 hraje osminové noty, tenuto a retní vazby 

 orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení – ligatura, tečka u noty 

 hraje stupnice (celá, 4x čtvrťová), tónický kvintakord rozloženě ve svém rozsahu – posuvky 

 hraje elementární etudy a snadné přednesy (1. – 4. a 6. poloha) 

 

 

 3. ročník   
 

 Žák: 

 

 rozšiřuje svou dechovou kapacitu, osvojuje si základy návyků rozehrávání 

 seznamuje se s snižcovým legatem, kombinuje artikulace tá – lá, tá – há a tá – lí, tá - hý 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu dvou oktáv, retní vazby v rytmických obměnách 

 hraje trioly, šestnáctinové noty, staccato a rozvíjí smysl pro tempo 

 dodržuje základní dynamiku, poslouchá a sleduje svoji hru a kvalitu tónu 

 hraje stupnice Dur, moll (půlová, 2x osminové), T5 (rozloženě, obraty) 

 hraje jednoduché etudy a přednes (1. –  6. poloha) 

  

  

 4. ročník   
 

 Žák: 

 

 cíleně pracuje na rozehrávání, hraje hluboké tóny, používá kvartovou zápojku 
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 vibruje rty a hraje na nátrubek přes dvě oktávy, retní vazby ve svém rozsahu 

 hraje ve všech polohách, používá i základní vedlejší polohy a dolaďuje výše i níže znějící 

tony 

 hraje tečkovaný rytmus (čtvrťová, osminová, šestnáctinová), ligatury, 3/8 a 6/8 takt 

 pracuje s cítěním pro základní dynamiku a kvalitou hraných tónu, spolupracuje při 

korepetici 

 hraje stupnice Dur, moll (půlová 2x trioly), T5, seznamuje se s D7, dim7, 5+ 

 hraje etudy a přednesy přiměřené svému věku a schopnostem, realizuje výraz a rytmickou 

složku  skladeb 

  

 

 5. ročník   
 

 Žák: 

 

 rozehraje se správně – pracuje s retními vazbami a intonací 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu tří oktáv 

 kombinuje hru triol, tečkovaného rytmu a šestnáctinových not, synkopy 

 rozlišuje hru legato, portamento a staccato 

 kombinuje retní a snižcové legato 

 hraje stupnice Dur, moll do 3# a 3b (půlová, 2x šestnáctinové), T5, D7, dim7, 5+ 

 frázuje etudy, pracuje s rytmem a dynamikou 

 hraje různorodé přednesy dle svých hráčských možností 

 

 

 6. ročník   
 

 Žák: 

 

 pracuje s dechovou technikou, pravidelně se  nadechuje 

 vibruje rty a hraje na nátrubek přes tři oktávy, retní vazby 

 procvičuje hru velkých triol a rytmus 3/2, chromatika 

 orientuje se v základech italského názvosloví a má představu o tempu 

 hraje stupnice Dur, moll do 5# a 5b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) 

 na etudách procvičuje artikulační celky 

 hraje přednesy rozsáhlejšího charakteru, uplatňuje svoje interpretační schopnosti 

 

 

 7. ročník   
 

 Žák: 

 

 ovládá správné brániční dýchání, má zažitý návyk rozehrávání 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu čtyř oktáv, retní vazby, pedálové tóny 

 rozlišuje různé rytmické celky a kombinuje je 



 

97 

 kombinuje hru legata, ligatury, portamenta a staccata, cítí rozdílná tempa 

 hraje stupnice Dur, moll do 7# a 7b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) 

 na etudách procvičuje technické, rytmické i dynamické problémy 

 hraje různorodé přednesy, připravuje se na absolventské vystoupení 

 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

 

 

  Žák: 

 poznává základy bráničního dýchání 

 seznamuje se s nástrojem a jeho možnostmi, správným držením nástroje a postojem při hraní 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu oktávy, retní vazby, vydržované tóny 

 pracuje  s jazykem a nasazením, seznamuje se s technikou hry (legato, tenuto, staccato) 

 orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení, správně počítá 

 hraje stupnice (celá, 4x čtvrťová), T5 (rozloženě ve svém rozsahu), posuvky 

 hraje elementární etudy a snadné přednesy 

 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na trombon 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

  

 

 1. ročník   
 

 Žák: 

 

 uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti získané v I. stupni studia 

 ovládá základní techniky hry (legato, ligatury, portamenta, staccata. tečkovaný rytmus a 

synkopy) 

 procvičuje a spojuje jednotlivé rytmické celky a je schopen praktického využití ve skladbách 

 hraje diatonické a chromatické stupnice 

 je platným hráčem v komorní hře 

 vytváří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 
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 2. ročník   
 

 Žák: 

 

 orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problematiku nástrojové techniky 

 zvládá základní péči o nástroj a jeho údržbu 

 samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu 

 hraje přiměřeně obtížné skladby z listu 

 transponuje úměrně svým schopnostem 

 orientuje se v různých slohových obdobích a žánrech 

  

 

 3. ročník   
 

 Žák: 

 

 hraje různá artikulační cvičení, zkouší násobné staccato 

 zaměřuje se na dýchání, frázování, výraz při nácviku a interpretaci skladeb 

 seznamuje se s tenorovým, popřípadě altovým klíčem 

 hraje etudy s vyšší rytmickou a nátiskovou obtížností 

 rozvíjí si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 

 zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření 

 poslechem si tříbí přehled o kulturních tradicích hudby 

 

  

 4. ročník   
 

 Žák: 

 

 uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje 

 využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností k samostatnému studiu nových 

skladeb 

 získanými hudebními vědomostmi a dovednostmi rozvíjí svůj všeobecný kulturní přehled 

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

 interpretuje skladby různých hudebních stylů a žánrů 

 připravuje se na absolventské vystoupení 
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Studijní zaměření: Hra na tubu 

Vyučovací předmět: Hra na tubu 

 
Charakteristika nástroje 

 Tuba je polohově nejhlubší nástroj skupiny žesťových nástrojů. Nejčastěji se používá basová 

tuba v F ladění a kontrabasová v B,C ladění. Uplatnění nástroje je v klasické hudbě, jazzové a 

lidové hudbě. 

 Pro studium hry na tubu jsou velmi důležité fyzické předpoklady žáka. Pro tvorbu sonorního 

tonu je potřeba pevná stavba rtů se správným postavením k zubům. Dechové předpoklady jsou u tak 

rozměrného nástroje samozřejmostí. Často se na tubu přestupuje z přípravného nástroje, než se 

upraví pro nátrubek vzdálenost mezi horním rtem a kořenem nosu. Studium hry na tubu se 

nejčastěji zahájí dle individualních fyzických možností žáka. Základní studium I. stupně je na 7 let, 

II. stupně  je na 4 roky. Předmět hra tubu je vyučován s hodinovou dotací 1 hodina týdně. Od 

4.ročníku jsou žáci zařazeni do komorního souboru v rámci předmětu Komorní hra. 

 Cílem studia je zvládnutí základů hry na nástroj a připravit žáka nejen na hru v souborech, ale i 

na hru sólovou. 

 

I. stupeň základního studia 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na tubu 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

 

 

 1. ročník   
 

 Žák: 

 

 seznamuje se s nástrojem – správně drží nástroj, uvolněně sedí při hře 

 poznává základy bráničního dýchání – nadechuje se ústy, pomalu vydechuje 

 vibruje rty a hraje na nátrubek, uvolňuje spodní čelist 

 jazykem nasadí tón, sváže dvě noty na jeden hmat (úvod k retním vazbám) 

 rozlišuje noty a pomlky (celé, půlové, čtvrťové, osminové) 

 orientuje se v jednoduchém notovém zápisu (basový klíč), přečte, spočítá a zahraje noty 

 hraje krátké etudy a jednoduché lidové písně 
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 2. ročník   
 

 Žák: 

 

 pracuje s dechem, pravidelně se nadechuje 

 umí nasadit nátrubek na rty s přesahem spodního rtu 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu oktávy, hraje vydržované tóny 

 pracuje se zápojkami, umí odstranit vodu z nástroje, hraje tenuto, legáto a retní vazby 

 orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení – ligatura, tečka u noty 

 hraje stupnice (celá, 4x čtvrťová), tónický kvintakord rozloženě ve svém rozsahu – posuvky 

 hraje elementární etudy a snadné přednesy 

 

 

 3. ročník   
 

 Žák: 

 

 rozšiřuje svou dechovou kapacitu, osvojuje si základy návyků rozehrávání 

 seznamuje se s uvolněním rtů pro hru hlubokých  tónů 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu dvou oktáv, retní vazby v rytmických obměnách 

 hraje trioly, šestnáctinové noty, staccato a rozvíjí smysl pro tempo 

 dodržuje základní dynamiku, poslouchá a sleduje svoji hru a kvalitu tónu 

 hraje stupnice Dur, moll (půlová, 2x osminové), T5 (rozloženě, obraty) 

 hraje jednoduché etudy a přednesy 

 

 4. ročník   
 

 Žák: 

 

 hraje hluboké tóny a cíleně pracuje na rozehrávání 

 vibruje rty a hraje na nátrubek přes dvě oktávy, retní vazby ve svém rozsahu 

 hraje tečkovaný rytmus (čtvrťová, osminová, šestnáctinová), ligatury, 3/8 a 6/8 takt 

 pracuje s cítěním pro základní dynamiku a kvalitou hraných tónu, spolupracuje při 

korepetici 

 hraje stupnice Dur, moll (půlová 2x trioly), T5, seznamuje se s D7, dim7, 5+ 

 hraje etudy a přednesy přiměřené svému věku a schopnostem, realizuje výraz a rytmickou 

složku  skladeb 

 

 

 5. ročník   
 

 Žák: 

 

 rozehraje se správně – pracuje s retními vazbami a intonací ve svém rozsahu  

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu tří oktáv 
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 kombinuje hru triol, tečkovaného rytmu a šestnáctinových not, synkopy 

 používá různé kombinace zápojek, rozlišuje hru legato, portamento a staccato 

 hraje stupnice Dur, moll do 3# a 3b (půlová, 2x šestnáctinové), T5, D7, dim7, 5+ 

 frázuje etudy, pracuje s rytmem a dynamikou 

 hraje různorodé přednesy dle svých hráčských možností 

 

 

 6. ročník   
 

 Žák: 

 pracuje s dechovou technikou, pravidelně se nadechuje 

 vibruje rty a hraje na nátrubek přes tři oktávy, retní vazby 

 procvičuje hru velkých triol a rytmus 3/2, chromatika 

 orientuje se v základech italského názvosloví a má představu o tempu 

 hraje stupnice Dur, moll do 5# a 5b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) 

 na etudách procvičuje artikulační celky, melodické ozdoby 

 hraje přednesy rozsáhlejšího charakteru, uplatňuje svoje interpretační schopnosti 

 

 

 7. ročník   
 

 Žák: 

 

 ovládá správné brániční dýchání, má zažitý návyk rozehrávání 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu čtyř oktáv, retní vazby,  

 rozlišuje různé rytmické celky a kombinuje je 

 kombinuje hru legata, ligatury, portamenta a staccata, cítí rozdílná tempa 

 hraje stupnice Dur, moll do 7# a 7b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) 

 na etudách procvičuje technické, rytmické i dynamické problémy 

 hraje různorodé přednesy, připravuje se na absolventské vystoupení 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

   

  Žák: 

 poznává základy bráničního dýchání 

 seznamuje se s nástrojem a jeho možnostmi, správným držením nástroje a posezem při hraní 

 vibruje rty a hraje na nátrubek v rozsahu oktávy, retní vazby, vydržované tóny 

 pracuje s jazykem a nasazením, seznamuje se s technikou hry (legáto, tenuto, staccato) 

 orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení, správně počítá 

 orientuje se v basovém a houslovém klíči 

 hraje stupnice (celá, 4x čtvrťová), T5 (rozloženě ve svém rozsahu), posuvky 

 hraje elementární etudy a snadné přednesy 



 

102 

II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na tubu 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

  

 

 

 1. ročník   
 

 Žák: 

 

 uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti získané v I. stupni studia 

 ovládá základní techniky hry (legato, ligatury, portamenta, staccata. tečkovaný rytmus a 

synkopy) 

 procvičuje a spojuje jednotlivé rytmické celky a je schopen praktického využití ve skladbách 

 hraje diatonické a chromatické stupnice 

 je platným hráčem v komorní hře 

 vytváří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 

 

 

 2. ročník   
 

 Žák: 

 

 orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problematiku nástrojové techniky 

 zvládá základní péči o nástroj a jeho údržbu 

 samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu 

 hraje přiměřeně obtížné skladby z listu 

 transponuje úměrně svým schopnostem 

 orientuje se v různých slohových obdobích a žánrech 

  

 

 3. ročník   
 

 Žák: 

 

 hraje různá artikulační cvičení, zkouší násobné staccato 

 zaměřuje se na dýchání, frázování, výraz při nácviku a interpretaci skladeb 

 hraje etudy s vyšší rytmickou a nátiskovou obtížností 
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 orientuje se v různých laděních nástrojů 

 rozvíjí si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 

 zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření 

 poslechem si tříbí přehled o kulturních tradicích hudby 

 

  

 4. ročník   
 

 Žák: 

 

 uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje 

 využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností k samostatnému studiu nových 

skladeb 

 získanými hudebními vědomostmi a dovednostmi rozvíjí svůj všeobecný kulturní přehled 

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

 interpretuje skladby různých hudebních stylů a žánrů 

 připravuje se na absolventské vystoupení 

 

 

 

 

 

 

 

 

  55..11..44  HHrraa  nnaa  ssttrruunnnnéé  nnáássttrroojjee  
 

 

Studijní zaměření: Hra na kytaru 
 

 

Vyučovací předmět: Hra na kytaru 

 

 
Charakteristika nástroje 

 
Kytara vychází ze staleté hráčské a nástrojařské tradice, a bohaté literatury obsahující všechna 

hudební období. Během této doby dokázala svoji životnost jak u nejširších vrstev, tak i s vysoce 

profesionálním využitím v nejrůznějších hudebních oblastech. Tento nástroj je schopen nést melodii 

a harmonii. Díky tomu, mnohdy dochází k nesprávným a jednostranným pohledům, jež její význam 

a postavení zkreslují.  Umělecké školy z této skutečnosti vycházejí a sjednocují v jednolitý celek 

oba diferencované názory a vzhledem k specifickým vlastnostem kytary ji rozšiřují o další možnosti 

hodnotného využití.  
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Přípravné studium I. stupně 

 

 Žák: 

 

 rozvíjí správné sezení při hře, správné a uvolněné držení těla a nástroje 

 realizuje základní postavení obou rukou 

 užívá základní úhozy (apoyando, tirando), na jedné struně a později s  přechodem na 

sousední strunu, střídavým úhozem v kombinaci dvou  a podle situace tří prstů 

 provádí souhru palce s prsty v základních obměnách 

 realizuje průpravná cvičení pro prsty levé ruky, která rozvíjí v elementární  synchronizaci 

obou rukou 

 rozvíjí hru akordů s pomocí prázdných strun v trojhlasém obsazení v  nástrojově tradičních 

tóninách 

 všechna cvičení podle svých vrozených schopností realizuje dle nápodoby. 
I. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

 

  

 1.ročník 
 
 Žák: 

 

 nadále uplatňuje a rozvíjí správné sezení a držení nástroje při hře a zdokonaluje správné 

postavení pravé a levé ruky 

 hru podle nápodoby postupně propojuje s notovým zápisem, podle potřeby až v rozsahu I. 

polohy 

 rozvíjí hru pravé ruky v základních úhozech (apoyando, tirando), při přechodu na další 

strunu  

 realizuje hru dvojhlasu případně trojhlasu souzvučně i rozloženě 

 hraje podle potřeby jednoduché melodie a národní písně (jednohlas, nebo jednohlasé 

melodie s basem). 

 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 hraje základní (ustálené) akordové hmaty v tří- a čtyř strunné formě  v dostupných tóninách 
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 vyjadřuje úměrně podle svých možností svůj smysl pro dynamické  odstínění a kvalitu 

hraných tónů 

  rozvíjí hudební paměť 

  dokončuje orientaci v I. poloze 

  realizuje hru základních harmonických funkcí T-D7 v dostupných  tóninách 

  dále rozvíjí hru jednoduchých národních písní, nebo snadných  přednesových skladeb 

 

 

 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 orientuje se na hmatníku do V. polohy 

 realizuje nácvik stupnic jedno- a dvouoktávových s proměnlivým prstokladem (s využitím 

prázdných strun), nebo později s prstokladem neměnným, tzv. typem, do V. polohy 

 poznává a postupně využívá tónové rejstříky sul tasto, a sul ponticello 

 realizuje hru kadencí T,S,D7,T v základní poloze bez použití barré v nástrojově tradičních 

tóninách 

 orientuje se v základních harmonických funkcích (T,S,D7), akordových značkách a dle 

svých možností je dovede využít při hře jednoduchých doprovodů k písním 

 přiměřeně svému věku pozorně realizuje náladu a rytmickou složku studovaných skladeb 

 

 

 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 podle svých vrozených schopností a dispozic nadále zdokonaluje požadavky na 

vyrovnanost hry v oblasti technické, rozvíjí nároky na výraznější a širší dynamiku, 

kultivovanost tónu a výrazovost projevu 

 výběrem vhodného notového materiálu přechází do vyšších poloh 

 neustále zdokonaluje synchronizaci prstů pravé a levé ruky v složitějších rytmických 

obměnách v základních úhozech 

 poznává techniku hry barré a postupně ji realizuje při hře kadencí (T,S,D7,T) 

 rozvíjí hru jednohlasých stupnic s výměnou polohy i bez výměny (dvouoktávové typové) 

 ve speciálních cvičeních a podle svých možností si objasňuje a využívá hru legata, vibrata, 

tlumení tónu, případně hru staccata 

 

 

 5. ročník 
 

 Žák: 

 

 úměrně svému věku dává do souvislosti charakter hraných skladeb a volí přiměřené 

výrazové prostředky-tempo, dynamiku, artikulaci (ve smyslu užitého úhozu) 
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 sestavuje si repertoár tak, aby získával hudební přehled a víc znalostí interpretací skladeb 

různých stylových období 

 rozvíjí svoji orientaci na hmatníku s uvědomělým čtením not ve vyšších polohách 

 postupně podle svých dispozic realizuje naladění nástroje 

 rozvíjí hru jednohlasých stupnic dvou- a tří oktávových s výměnou poloh 

 realizuje hru velkého barré, podle situace v etudách a přednesových skladbách 

 využívá legatovou techniku (vzestupnou, odtažnou) při hře etud nebo přednesových skladeb 

 poznává a postupně realizuje hru přirozených flažoletů 

 

 

 6. ročník 
 

 Žák: 

 

 rozvíjí svůj zájem o poznávání nových skladeb a jejich správnou interpretaci také poslechem 

kvalitních nahrávek význačných umělců 

 zdokonaluje si orientaci po celém hmatníku 

 realizuje hru v polohách 

 neustále si zdokonaluje hru legata, které doplňuje nácvikem vhodných melodických ozdob 

 orientuje se při hře flažoletů přirozených i umělých 

 zdokonaluje hru pravé ruky (rozklad akordů v obměnách, repetování tónů-tremolo, 

arpeggio) podle svých možností 

 hraje doprovod podle notace i akordových značek a využívá znalosti akordů při  

improvizovaném doprovodu. 

 

 7. ročník 
 

 Žák: 

 

 je schopen hrát s tónovou kulturou technicky a výrazově dostupné skladby 

 realizuje hru jednohlasých durových a mollových stupnic a kadencí podle individuálních 

možností 

 objasňuje si hru intervalových stupnic podle potřeby (oktávy, decimy) 

 realizuje hru doprovodů podle notace i akordových značek v rámci svých individuálních 

schopností 

 poznává další speciální techniky (rasgueado, tambora) 

 neustále si rozvíjí pohotovost ve hře z listu a ladění nástroje 

 

 

Poznámka: Hra na kytaru se v přípravném studiu a během prvního stupně uskutečňuje individuálně 

nebo ve skupině maximálně dvou žáků. 
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Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

 

 

 Žák: 

 

 rozvíjí správné sezení při hře, správné a uvolněné držení těla a nástroje 

 realizuje základní postavení obou rukou 

 rozvíjí svoji orientaci na hmatníku ve vyšších polohách 

 užívá hru jednohlasých stupnic dvou a tří oktávových s výměnou poloh 

 poznává a postupně realizuje techniku hry barré při hře kadencí a podle situace v etudách a 

přednesových skladbách 

 hraje doprovod podle notace i akordových značek 

 potupně a podle svých možností využívá tónové rejstříky, základní dynamiku, hru legata, 

vibrata a tlumení tónu 

 

 

 
II. stupeň základního studia 

 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na kytaru 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 zdokonaluje dosud probrané technické a výrazové prvky 

 využívá hru malého a velkého barré při kadencích, etudách a přednesových skladbách 

 zdokonaluje svůj přednes v přiměřených sólových skladbách s ohledem na kvalitu tónu a 

hudební pojetí 

 využívá doprovodné varianty na způsob akordického rozkladu, přiznávkové hry a 

rasgueadové techniky 

 realizuje dynamické rozpětí (p-f) s důrazem na kvalitu tónu. 

 

  

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 zdokonaluje svou manuální zručnost a motorické schopnosti  
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 využívá hru pasáží v mírně rychlém tempu 

 realizuje základní rejstříky a umělé flažolety 

 používá hru crescenda a decrescenda 

 neustále se zdokonaluje ve hře z listu  

 obohacuje a vypracovává podle možností doprovod k písním různých žánrů a stylů, a 

rozvíjí tak svůj harmonický a rytmický cit 

 

 

 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 při spontánním muzicírování realizuje své hudební představy na skladbách přiměřeně 

volených 

 využívá speciální techniky hry (pizzicato, poklepy, tlumení palcem i prsty ve vícehlasé hře) 

 využívá získané technické dovednosti k samostatnému projevu v rozsahu svých možností 

(studium nových skladeb, doprovodů, hře z listu, přiměřené improvizace) 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 postupně využívá většího dynamického odstínění (pp-p-mf-f) 

 vystihne náladu skladby, rytmus, melodii a je schopen subjektivního citového prožitku 

(dynamika, frázování) 

 samostatně realizuje nácvik nové skladby v rozsahu svých možností podle vlastní představy 

 

 

 

 

Studijní zaměření: Hra na elektrickou kytaru 
 

 

 

Vyučovací předmět: Hra na elektrickou kytaru 

 

 

Charakteristika nástroje 

 

 

          Nástup elektrické kytary byl ve své podstatě ovlivněn vývojem prvního použitelného snímače 

vyráběného firmou Rickenbacker od roku 1931. Popularitu si z počátku získala v éře větších 

hudebních tělesech, kde hlasitost akustické kytary již nedostačovala. Ve 40. – 50. letech minulého 

století se elektrická kytara ustálila do dnešní podoby. V tomto období vyšly z dílny Fender modely 

Telecaster a Stratocaster, a z dílny firmy Gibson modely Les Paul a Gibson SG. Kytary těchto 

značek se staly symbolem amerického rocku, jazzu i jazzrocku a měly a stále mají široké uplatnění 

v různých hudebních stylech i dnes. Studium hry na elektrickou kytaru se mohou věnovat zájemci, 



 

109 

kteří splní podmínky přijetí na naši školu. Žáci se podle svých schopností a vrozených dispozic 

naučí stále rozvíjet svoji kytarovou techniku a hudební cítění. Později tak mohou své dovednosti 

uplatňovat jak při sólovém hraní, tak i v různých hudebních seskupeních.  

 

 

 

Přípravné studium I. stupně 

 

Ve studijním změření hra na elektrickou kytaru přípravné studium pro I. stupeň neorganizujeme. 

 

 

 

I. stupeň základního studia 

 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

 

 

 

 1.ročník 
 
 Žák: 

 

 zná základy správného držení nástroje 

 využívá správné postavení pravé a levé ruky při hře 

 uplatňuje správné držení trsátka  

 hru podle nápodoby postupně propojuje s notovým zápisem, podle potřeby až v rozsahu I. 

polohy 

 prokáže znalost probraných tónů a v rámci nich hraje z listu jednoduchou melodii 

 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 hraje základní (ustálené) akordové hmaty v tří- a čtyř strunné formě  v  dostupných tóninách 

 vyjadřuje úměrně podle svých možností svůj smysl pro dynamické odstínění a kvalitu 

hraných tónů 

  rozvíjí hudební paměť 

  dokončuje orientaci v I.poloze 
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  realizuje hru základních harmonických funkcí T-D7 v dostupných tóninách 

  dále rozvíjí hru jednoduchých národních písní, nebo snadných přednesových skladeb 

 

 

 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 orientuje se na hmatníku do V. polohy 

 ovládá základní techniky úhozu trsátkem i prstovou technikou p i m a 

 realizuje nácvik stupnic jedno- a dvouoktávových s proměnlivým prstokladem (s využitím 

prázdných strun), nebo později s prstokladem neměnným, tzv. typem, do V. polohy 

 zvládá hru kadencí T,S,D7,T v základní poloze bez použití barré v nástrojově tradičních 

tóninách 

 orientuje se v základních harmonických funkcích (T,S,D7), akordových značkách a dle 

svých možností je dovede využít při hře jednoduchých doprovodů k písním 

 přiměřeně svému věku pozorně realizuje náladu a rytmickou složku studovaných písní a 

doprovodů 

 

 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 podle svých vrozených schopností a dispozic nadále zdokonaluje požadavky na 

vyrovnanost hry v oblasti technické, rozvíjí nároky na výraznější a širší dynamiku, 

kultivovanost tónu a výrazovost projevu 

 výběrem vhodného notového materiálu přechází do vyšších poloh 

 neustále zdokonaluje synchronizaci prstů pravé a levé ruky v složitějších rytmických 

obměnách v základních úhozech 

 rozvíjí hru jednohlasých stupnic s výměnou polohy i bez výměny (dvouoktávové typové) 

 ve speciálních cvičeních a podle svých možností si objasňuje a využívá hru legata, vibrata, 

tlumení tónu, případně hru staccato 

 používá power chordy od šesté i od páté struny a poznává techniku hry barré 

 

 

 5. ročník 
 

 Žák: 

 

 úměrně svému věku dává do souvislosti charakter hraných skladeb a volí přiměřené 

výrazové prostředky-tempo, dynamiku, artikulaci (ve smyslu užitého úhozu) 

 rozvíjí svoji orientaci na hmatníku s uvědomělým čtením not ve vyšších polohách 

 postupně podle svých dispozic realizuje naladění nástroje 

 rozvíjí hru jednohlasých stupnic dvou- a tří oktávových s výměnou poloh 

 realizuje hru velkého barré při hře kadencí v dostupných tóninách 
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 používá a neustále rozvíjí základní technické prvky hry pravé ruky (správné držení trsátka, 

synchronizace prstů pravé a levé ruky) 

 využívá legatovou techniku (vzestupnou, odtažnou), poznává a postupně realizuje hru 

přirozených flažoletů  

 

 

 6. ročník 
 

 Žák: 

 

 rozvíjí svůj zájem o poznávání nových skladeb a jejich správnou interpretaci také poslechem 

kvalitních nahrávek význačných umělců 

 zdokonaluje si orientaci po celém hmatníku 

 realizuje hru v polohách 

 neustále si zdokonaluje hru legata, které doplňuje nácvikem vhodných melodických ozdob 

 orientuje se při hře flažoletů přirozených i umělých 

 zdokonaluje hru pravé ruky (rozklad akordů v obměnách, repetování tónů-tremolo, 

arpeggio) podle svých možností 

 hraje doprovod podle notace i akordových značek a využívá znalosti akordů při  

improvizovaném doprovodu. 

 

 

 

 

 

 

 7. ročník 
 

 Žák: 

 

 je schopen hrát s tónovou kulturou technicky a výrazově dostupné skladby 

 realizuje hru jednohlasých durových a mollových stupnic a kadencí podle individuálních 

možností 

 objasňuje si hru intervalových stupnic podle potřeby (tercie, sexty) 

 realizuje hru doprovodů podle notace i akordových značek v rámci svých individuálních 

schopností i s použitím velkého barré 

 spolehlivě ovládá hru trsátkem i prsty pravé ruky 

 neustále si rozvíjí pohotovost ve hře z listu a ladění nástroje 

 

 

Poznámka: Hra na kytaru se během prvního stupně a v přípravném studiu II. stupně uskutečňuje   

individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků. 
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Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

 

 

 Žák: 

 

 rozvíjí správné sezení při hře, správné a uvolněné držení těla a nástroje 

 realizuje základní postavení obou rukou 

 správně drží trsátko a zvládá základní úhozy 

 rozvíjí svoji orientaci na hmatníku ve vyšších polohách 

 užívá hru jednohlasých stupnic dvou a tří oktávových s výměnou poloh 

 poznává a postupně realizuje techniku hry barré při hře kadencí a podle situace v písních a 

skladbách 

 hraje doprovod podle notace i akordových značek 

 při hře doprovodu užívá i hru power chordu 

 

 

 
II. stupeň základního studia 

 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na kytaru 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

 

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 zdokonaluje dosud probrané technické a výrazové prvky 

 využívá hru malého a velkého barré při kadencích, písních, etudách a přednesových 

skladbách 

 zdokonaluje svůj přednes v přiměřených sólových skladbách s ohledem na kvalitu tónu a 

hudební pojetí 

 využívá doprovodné varianty na způsob akordického rozkladu, přiznávkové hry a 

rasgueadové techniky 

 realizuje dynamické rozpětí (p-f) s důrazem na kvalitu tónu 
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 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 zdokonaluje svou manuální zručnost a motorické schopnosti  

 využívá hru pasáží v mírně rychlém tempu 

 realizuje základní rejstříky a umělé flažolety 

 používá hru crescenda a decrescenda 

 neustále se zdokonaluje ve hře z listu  

 obohacuje a vypracovává podle možností doprovod k písním různých žánrů a stylů, a 

rozvíjí tak svůj harmonický a rytmický cit 

 

 

 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 při spontánním muzicírování realizuje své hudební představy na přiměřeně volených 

skladbách 

 pracuje se zvukem svého nástroje 

 využívá získané technické dovednosti k samostatnému projevu v rozsahu svých možností 

(studium nových skladeb, doprovodů, hře z listu, přiměřené improvizace) 

 má kvalitní vyrovnanou techniku 

 

 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 postupně využívá většího dynamického odstínění (pp-p-mf-f) 

 vystihne náladu skladby, rytmus, melodii a je schopen subjektivního citového prožitku 

(dynamika, frázování) 

 samostatně realizuje nácvik nové skladby v rozsahu svých možností podle vlastní představy 

 

 

 

Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 
 

                                                         

Vyučovací předmět: Hra na  basovou kytaru                         
 

 

Charakteristika nástroje 

 

 

          Basová kytara je moderní hudební nástroj, který v spojuje tónový rozsah kontrabasu s 

možnostmi elektrické kytary. Možnost uplatnění je především v souborech z oblasti non artificiální 



 

114 

hudby (rock, jazz, pop, folk apod.) a to na amatérské i profesionální bázi. Nedílnou součástí výuky 

na tento nástroj je i hra sólová. Hra na tento nástroj je vhodná pro fyzicky vyspělé žáky ve věku 

minimálně 10 let. 

 

 

I. stupeň základního studia 

(pro žáky od 10 let) 

 

 
Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

 

 

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 drží nástroj v optimálním úhlu v sedě, příp. ve stoje 

 zvládá správné postavení pravé a levé ruky, vycházející z přirozeného držení rukou 

 hraje opíraným způsobem (zprvu na prázdných strunách) prsty i-, m-,(a-) v pianu 

 orientuje se na prázdných strunách 

 rozeznává a hraje ve čtyřdobém, třídobém a dvoudobém taktu 

 cítí těžkou dobu 

 zvládá základy improvizace na jednoduché basové lince  

 hraje zpaměti jednoduchou melodii v rámci svého rozsahu (F – b) 

 hraje z listu na základní úrovni  

 zvládá základní způsoby doprovodu 

 zvládá základy souhry s doprovodem učitele nebo playbacku 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 zvládá držení nástroje a uvědoměle odstraňuje případné zlozvyky 

 ovládá tvorbu tónu v základní dynamice p – mf – f 

 zvládá hru jednohlasu v rámci svého rozsahu 

 je schopen vytvořit jednoduchý doprovod dle akord. značek (T – D7) 

 hraje zpaměti jednoduché písně a drobné skladby 

 zvládá hru v I. a II. poloze a jejich výměny 

 se orientuje v základních hudebních formách 
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 3. ročník 
 

      Žák: 

 

 zvládá hru v polohách (I. - V.) 

 používá dynamické a barevné prostředky (rejstříky) 

 vytváří stupnice a příslušné kadence v rámci svého rozsahu 

 zvládá složitější doprovody dle not i akord. značek 

 hraje zpaměti drobné skladby a doprovody 

 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 zvládá naladit si nástroj 

 zvládá hru stupnic dur i moll 

 zvládá samostatně nastudovat zadanou skladbu, odpovídající jeho schopnostem 

 umí použít při hře dynamiku a agogiku 

 hraje v souboru a samostatně nacvičuje party 

 hraje z listu dle akordových značek i dle notového zápisu 

  

 5. ročník 
 

    Žák: 

 

 orientuje se ve hře v polohách (I.- XII.) 

 využívá při hře legatovou techniku a vibrato 

 umí pracovat s tónem, využívá různé dynamické a barevné odstíny 

 orientuje se ve složitějších rytmických útvarech a způsobech frázování 

 hraje v souboru a samostatně nacvičuje party 

 zvládá hru z listu dle akordových značek a notového zápisu 

 

 6. ročník 
 

      Žák:  

 

 používá získané dovednosti v dosavadním studiu 

 zvládá hru v polohách 

 zvládá složitější rytmy 

 provádí základní harmonickou analýzu 

 zvládá základní orientaci v hudebních obdobích a žánrech 

 zvládá vytváření doprovodů na základě poslechu ukázek s užitím zvládnutých technik 

 

 7. ročník 
 

      Žák: 
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 hraje spontánně na základě orientace v tónině 

 analyzuje použité techniky a prstoklady 

 je schopen samostatného výběru skladby dle zhodnocení vlastních schopností 

 je schopen sluchové sebekontroly v oblasti dynamické, agogické a tónové a jejich korekce 

 je schopen samostatně zvolit způsob doprovodu daných skladeb 

 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

 

 Žák: 

 

 drží nástroj v optimálním úhlu v sedě, příp. ve stoje 

 zvládá správné postavení pravé a levé ruky, vycházející z přirozeného držení rukou 

 hraje opíraným způsobem (zprvu na prázdných strunách) prsty i-, m-,(a-) v pianu 

 orientuje se na prázdných strunách 

 rozeznává a hraje ve čtyřdobém, třídobém a dvoudobém taktu 

 cítí těžkou dobu 

 zvládá základy improvizace na jednoduché basové lince  

 hraje zpaměti jednoduchou melodii v rámci svého rozsahu (F – b) 

 hraje z listu na základní úrovni  

 zvládá základní způsoby doprovodu 

 zvládá základy souhry s doprovodem učitele nebo playbacku 

 

 

 

 II. stupeň základního studia    
 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

 

 

 1. ročník 
 

      Žák: 

 

 zvládá držení nástroje a uvědoměle odstraňuje případné zlozvyky 

 zvládá naladit si nástroj 

 ovládá tvorbu tónu v základní dynamice p – mf – f 

 zvládá hru jednohlasu v rámci svého rozsahu 
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 je schopen vytvořit jednoduchý doprovod dle akord. značek (T – D7) 

 hraje zpaměti jednoduché písně a drobné skladby 

 zvládá hru v I. a II. poloze a jejich výměny 

 orientuje se v základních hudebních formách 

 dle svých možností a schopností se zapojuje do souborové hry 

 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 zvládá hru stupnic dur i moll 

 zvládá samostatně nastudovat zadanou skladbu, odpovídající jeho schopnostem 

 umí použít při hře dynamiku a agogiku 

 hraje v souboru a samostatně nacvičuje party 

 hraje z listu dle akordových značek i dle notového zápisu 

 

 

 3. ročník 
 

      Žák: 

 

 orientuje se ve hře v polohách (I.- XII.) 

 využívá při hře legatovou techniku a vibrato 

 umí pracovat s tónem, využívá různé dynamické a barevné odstíny 

 orientuje se ve složitějších rytmických útvarech a způsobech frázování 

 hraje v souboru a samostatně nacvičuje party 

 zvládá hru z listu dle akordových značek a notového zápisu 

 

 

 4. ročník 
 

 Žák:  

 

 používá získané dovednosti v dosavadním studiu 

 zvládá hru v polohách 

 zvládá složitější rytmy 

 provádí základní harmonickou analýzu 

 zvládá základní orientaci v hudebních obdobích a žánrech 

 zvládá vytváření doprovodů na základě poslechu ukázek s užitím zvládnutých technik 
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55..11..55  HHrraa  nnaa  bbiiccíí  nnáássttrroojjee  

  
Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje 

Vyučovací předmět: Hra na bicí nástroje 

Charakteristika nástroje 

 Bicí nástroje patří mezi nejrozšířenější a nejžádanější nástroje v celém světě. Svojí rytmickou a  

zvukovou barevností jsou nenahraditelné. Jejich uplatnění v současné době je obrovské. Od klasické 

hudby přes populární, rockovou, swingovou, jazzovou, lidovou, až po různou alternativní či úplně 

sólovou. 

 Pro studium hry na bicí nástroje jsou důležité předpoklady žáka – určitá fyzická vyspělost, 

rytmické cítění, koordinační předpoklady pro nástroj – podle nich může zahájit studium. Základní 

studium I. stupně trvá 7 let, II. stupně 4 roky. Předmět je vyučován s hodinovou dotací 1 hodina 

týdně. Od 4. ročníku jsou žáci zařazeni také do komorních souborů v rámci předmětu Komorní hra. 

Součástí studia hry na bicí nástroje jsou i základy hry na xylofon. V rámci studia sólové i komorní 

hry se žák seznámí i s dalšími bicími nástroji (různé percussie, tympány, templblocky, kravský 

zvon, triangl, djembe, cajon atd.) a jejich uplatnění v  různých souborech i žánrech. 

 Cílem studia je zvládnutí základů hry na bicí nástroje, jednoduchým (dle schopností žáka – až 

složitějším) rytmem doprovodit píseň či skladbu a připravit žáka na hru v souborech či orchestrech 

různého žánrového zaměření, protože právě souborová hra přináší radost a potěšení ze společného 

muzicírování i motivaci k dalšímu sebezdokonalování ve hře na nástroj. 

 

Přípravné studium I. stupně 

 Žák: 

 připravuje se ke hře na bicí – drží paličky a uvolněně stojí, popřípadě sedí 

 hraje úhozy a odskoky 

 poslechem si vytváří představu o možnostech nástroje a hře na něj 

 pozná v notovém zápisu – notovou osnovu, houslový klíč, takt, taktovou čáru a označení 

taktu 

 rozlišuje noty a pomlky – celé, půlové, čtvrťové a osminové 

 

I. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   
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 1. ročník 
 

 Žák:  

 

 seznamuje se s nástrojem – správně drží paličky, uvolněně stojí při hře, hraje odskoky a 

úhozy 

 poznává základy hry na bubínek, hraje pravou i levou rukou více úhozů za sebou 

 seznání se s xylofonem, pojmenuje jednotlivé tóny 

 rozlišuje noty a pomlky celé, půlové, čtvrťové, osminové a šestnáctinové 

 orientuje se v jednoduchém notovém zápisu, přečte, spočítá a zahraje noty 

 hraje krátké etudy a snadné doprovodné rytmy 

      2. ročník 
 

 Žák:  

 

 orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení, správně počítá 

 kombinuje hru osminových a šestnáctinových not 

 seznamuje se s osminovou triolou, tečkovaným rytmem a synkopami 

 hraje stupnice (čtvrťové, osminové a šestnáctinové noty), tónický kvintakord rozloženě, 

posuvky 

 hraje elementární etudy a doprovodí skladbu jednoduchým rytmem 

     

 3. ročník 
 

 Žák:  

 

 využívá při hře základní návyky a dovednosti 

 hraje trioly, kombinuje hru triol s osminovými a šestnáctinovými notami, nácvik víření 

 pracuje se základní dynamikou, rozvíjí smysl pro tempo 

 hraje stupnice Dur, moll (rytmická stupnice čtvrťové – šestnáctinové noty), T5 (rozloženě, 

obraty) 

 hraje jednoduché etudy a ovládá základní rytmické doprovody 

      

 4. ročník 
 

 Žák:  

 

 cíleně pracuje na rozehrávání 

 hraje vír v celých, půlových i čtvrťových notách, akcent, ligaturu, příraz v osminových 

notách 

 kombinuje hru triol s tečkovaným rytmem, rytmus 3/2, hra šestnáctinových pomlk 

 pracuje s cítěním pro základní dynamiku a kvalitou hraných úderů 

 stupnice Dur, moll (rytmická stupnice), T5, seznámení s D7, dim7, 5+ 

 podle svých schopností a dovedností koordinuje hru s dalšími nástroji 

 hraje etudy a přednesy přiměřené svému věku, pozorně realizuje výraz a rytmickou i 
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dynamickou složku interpretovaných skladeb 

       

 5. ročník 
 

 Žák:  

 

 rozehraje se správně, seznamuje se s hrou více úderové techniky 

 hraje šestnáctinové trioly, sextoly, kombinuje tečkovaný rytmus s šestnáctinovými notami a 

triolami 

 hraje stupnice Dur, moll do 3# a 3b (rytmická stupnice), T5, D7, dim7, 5+ 

 vnímá náladu skladby a tuto náladu vyjádří elementárními výrazovými prostředky 

 

 orientuje se v základní technice hry na melodické a perkusní nástroje 

 hraje různorodé skladby a přednesy dle svých hráčských možností 

 

 

 6. ročník 
 

 Žák:  

 

 rozehraje se správně, hraje více úderovou techniku 

 hraje kvintoly, kombinuje složitější rytmické útvary 

 procvičuje hru velkých triol a rytmus 3/2 

 orientuje se v základech italského názvosloví a má představu o tempu 

 hraje stupnice Dur, moll do 5# a 5b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) 

 hraje skladby rozsáhlejšího charakteru, uplatňuje svoje interpretační schopnosti 

 

 

 7. ročník 
 

 Žák:  

 

 má zažitý návyk rozehrávání 

 chápe rozdíly mezi různými rytmickými celky a dokáže je kombinovat 

 hraje na různé blanozvučné a rytmické nástroje 

 hraje stupnice Dur, moll do 7# a 7b, T5, D7, dim7, 5+ (rozloženě, obraty) 

 na etudách procvičuje technické, rytmické i dynamické problémy 

 hraje různorodé skladby, připravuje se na absolventské vystoupení 
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Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let 

 

 

 Žák: 

 poznává základy hry na bicí 

 seznamuje se s nástrojem a jeho možnostmi, správným držením paliček a postojem při hraní 

 orientuje se v jednoduchém rytmickém rozdělení, správně počítá 

 začíná hrát stupnice, T5 (rozloženě ve svém rozsahu), posuvky 

 hraje elementární etudy a snadné skladby 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

  

 1. ročník 
 

 Žák:  

 

 uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti získané v I. stupni studia 

 ovládá základní techniky hry, tečkovaný rytmus a synkopy 

 procvičuje a spojuje jednotlivé rytmické celky a je schopen praktického využití ve skladbách 

 hraje diatonické a chromatické stupnice 

 je platným hráčem v komorní hře 

 vytváří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 

 

 

 2. ročník 
 

 Žák:  

 

 orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problematiku nástrojové techniky 

 zvládá základní péči o nástroj a jeho údržbu 

 samostatně pracuje s barvou a kvalitou úhozů 

 zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu 

 orientuje se v různých slohových obdobích a žánrech 

  



 

122 

 

 3. ročník 
 

 Žák:  

 

 zaměřuje se frázování, výraz při nácviku a interpretaci skladeb 

 zvládá hru etud s vyšší rytmickou a technickou obtížností 

 rozvíjí si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 

 zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření 

 poslechem si tříbí přehled o kulturních tradicích hudby 

  

 

 4. ročník 
 

 Žák:  

 

 uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v možnostech nástroje 

 využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností k samostatnému studiu nových 

skladeb 

 získanými hudebními vědomostmi a dovednostmi rozvíjí svůj všeobecný kulturní přehled 

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

 interpretuje skladby různých hudebních stylů a žánrů 

 připravuje se na absolventské vystoupení 

 

 

 

55..11..66  SSóólloovvýý  zzppěěvv  
 

 

Studijní zaměření: Sólový zpěv 

 
 

Vyučovací předmět: Sólový zpěv 

 

Charakteristika 

 

Úkolem  výuky zpěvu je odborně vychovávat žáky pro amatérskou sólovou činnost, pro pěvecké 

soubory a velmi talentované pro studium na odborných školách. Naučit žáky pečovat o kulturu 

hlasu a slova, rozvíjet smysl pro melodii, rytmus a harmonii. Pěstovat pěveckou dovednost a 

správné návyky, tříbit hudební vkus, ale hlavně naučit lásce ke zpěvu. 

 

 



 

123 

Přípravné studium I. stupně 

 

 Žák: 

 ovládá jednoduchá intonační cvičení 

 dbá na správné držení těla 

 zazpívá píseň zpaměti 

 

 

 

 

I. stupeň základního studia 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

*Sborový zpěv    2 2 2 2 

* Počítače v hudbě       1 1 

  

 *Povinně volitelný předmět 

 

 

 1. ročník  
 

 Žák: 

 

 zvládá základní návyky přirozeného držení těla při zpěvu 

 používá klidné a hluboké dýchání 

 uvolňuje čelist a obličejové svalstvo 

 měkce nasazuje tón 

 rozpozná intonační odchylky a dovede je opravit 

 zpívá ve své přirozené hlasové poloze 

 zpívá jednoduché písně s klavírním doprovodem 

 

 2. ročník  
 

 Žák: 

 

 drží správně tělo při zpěvu 

 zpívá hlasová cvičení v rozsahu kvinty ve své přirozené poloze 

 zdokonaluje měkké nasazení tónu 
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 vědomě používá klidné a hluboké dýchání 

 ovládá uvědoměle a přirozeně mluvidla 

 zvládá zpěv s doprovodem s melodickou linkou 

 zpívá jednoduché písně odpovídající jeho schopnostem 

 

 

 3. ročník  
 

 Žák: 

 

 využívá základní pěvecké návyky, pěvecký postoj, klidný dech, měkké nasazení tónu 

 používá hlas v celém svém rozsahu a nepřepíná síly 

 rozlišuje základní dynamiku a agogiku  

 používá správnou artikulaci 

 vědomě uplatňuje při zpěvu legato 

 dodržuje kratší pěvecké fráze 

 zpívá lidové a umělé písně s doprovodem odpovídající jeho schopnostem a věku 

 

 

 4. ročník  
 

 Žák: 

 

 při zpěvu dodržuje správný pěvecký postoj 

 měkce nasazuje tón shora 

 klidně a dostatečně se nadechuje tak, aby dodržel pěveckou frázi 

 zdokonaluje žeberně – brániční dýchání 

 zvládá zpěv s doprovodem, který neobsahuje melodickou linku 

 aktivně se uplatní ve dvojhlasém zpěvu v rámci komorního/ sborového zpěvu 

 

 

 5. ročník  
 

 Žák: 

 

 podílí se aktivně na upevnění a kultivaci získaných pěveckých návyků a dovedností 

 dodržuje správný pěvecký postoj 

 tóny nasazuje měkce a opřeně na dechu 

 správně artikuluje 

 používá legatový zpěv 

 dodržuje hudební a pěvecké fráze 

 používá dynamiku a agogiku 

 podle svých možností si rozšiřuje hlasový rozsah 

 podílí se na zvyšujících se nárocích na vystižení nálady a charakteru písně 

 orientuje se v jednoduchém vícehlasu 
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 6. ročník  
 

 Žák: 

 

 zvládá měkké a opřené nasazení tónu 

 disponuje dle svých možností vyrovnanými hlasovými rejstříky 

 správně artikuluje 

 zvládá přípravu messa di voce 

 zpívá hlasová cvičení v rozsahu oktávy 

 pěstuje svůj kultivovaný hlasový projev 

 při interpretaci využívá výrazové prostředky přiměřené svému věku a schopnostem 

 orientuje se v notovém zápise vícehlasých skladeb 

 

 

 7. ročník  
 

 Žák: 

 

 zvládá měkké a opřené nasazení tónu, správně artikuluje 

 dodržuje pěvecký postoj, ovládá a používá dechovou techniku  

 má dle svých možností rozšířený rozsah a vyrovnané hlasové rejstříky 

 uplatňuje vypěstovaný smysl pro kultivovaný projev, respektuje hudební a pěvecké fráze 

 interpretuje písně různých stylů a žánrů dle svých možností, je schopen veřejného 

vystoupení 

 uvědoměle rozlišuje styl a žánr studovaných skladeb 

 uplatňuje zásady hlasové hygieny 

 s jistotou interpretuje svůj part ve vícehlasých skladbách 

 dovede slovně hodnotit svůj i cizí pěvecký projev 

 

Studium I. stupně ukončí žák závěrečnou zkouškou na veřejném nebo interním vystoupení 

v sólovém nebo komorním zpěvu. 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Sólový zpěv 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

*Sborový zpěv 2 2 2 2 

Počítače v hudbě 1 1 1 1 

 

*Povinně volitelný předmět 
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 1. ročník  
 

 Žák: 

 

 prohlubuje všechny dosud získané pěvecké návyky 

 dle svých možností pracuje na rozšiřování svého hlasového rozsahu 

 nasazuje tóny měkce na dechové opoře 

 při studiu skladby dodržuje hudební a pěvecké fráze 

 při interpretaci volí adekvátní výrazové prostředky, dynamiku a agogiku 

 interpretuje skladby různých stylů a žánrů 

 orientuje se ve vícehlasu a aktivně se uplatňuje v komorním/sborovém zpěvu 

 

 2. ročník  
 

 Žák: 

 

 zdokonaluje dechovou oporu, kultivovaný tón i dynamické možnosti 

 zpívá stupnicové běhy v rychlejším tempu 

 je schopen se pravidelně a soustředěně věnovat domácí přípravě na hodiny zpěvu 

 ví, jak samostatně rozčlenit ve studované skladbě pěvecké fráze podle notového zápisu a daného 

textu 

 zná základní pěveckou literaturu 

 interpretuje vícehlasé skladby a orientuje se v jejich zápisu 

 

 

 3. ročník  
 

 Žák: 

 

 umí se samostatně rozezpívat 

 zdokonaluje kvalitu tónu i celkového projevu 

 při korepetici se aktivně podílí na konečné podobě studovaných skladeb 

 prohlubuje své znalosti základní pěvecké literatury 

 zajímá se o pěveckou koncertní i operní tvorbu 

 

 

 4. ročník  
 

 Žák: 

 

 uvědoměle pracuje s dechovou technikou 

 používá belcanto a vyrovnaný hlas v celém svém rozsahu 

 dodržuje správné frázování 

 samostatně pracuje se svým korepetitorem 

 sám si volí adekvátní výrazové prostředky pro interpretaci skladeb různých slohových období 

 interpretuje vícehlasé skladby a orientuje se v jejich zápise 

 má přehled o základní pěvecké literatuře, je schopen vlastního kritického hodnocení vokálně - 
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instrumentální hudby 

 

Studium II. stupně ukončí žák závěrečnou zkouškou na veřejném nebo interním vystoupení. 

 

 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

pro starší začátečníky, především pro žáky LDO  
 

 

 Žák: 

 

 zvládá základní pěvecké dovednostmi a návyky – správné držení těla, hluboký dech, 

uvolnění brady 

 nasazuje tón měkce, čistě intonuje 

 interpretuje vokální skladby dle svých možností 

 

 

 
II. stupeň základního studia 

 
Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

 Sólový zpěv 1 1 1 1 

 Komorní a souborová hra 1 1 1 1 

* Sborový zpěv 2 2 2 2 

 Počítače v hudbě 1 1 1 1 

  

  *Povinně volitelný předmět 

 

 1. ročník   (bez absolvování I. stupně) 

 

 Žák:   zvládá studijní úkoly 1. – 3.  ročníku I. stupně. 

 

 zvládá základní návyky přirozeného držení těla při zpěvu 

 používá cíleně klidné a hluboké dýchání 

 zvládá měkké nasazení tónu 

 uvědoměle používá legatový zpěv 

 ovládá přirozeně a uvědoměle mluvidla 

 zvládá čistou intonaci písní 

 rozliší základní dynamiku a nepřepíná své síly  
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 zpívá lidové a umělé písně s doprovodem odpovídajícím jeho schopnostem a věku 

  

 

 2. ročník   (bez absolvování I. stupně) 

 
 Žák:   zvládá očekávané výstupy 4. – 7. ročníku I. stupně. 

 

 ovládá žeberně – brániční dýchání, upevňuje a kultivuje získané pěvecké návyky a 

dovednosti 

 používá rozšířený a vyrovnaný hlasový rozsah 

 zvládá přípravu messa di voce 

 uplatňuje zásady hlasové hygieny, 

 interpretuje písně různých stylů a žánrů 

 uplatňuje se ve vícehlasém zpěvu 

 

 

 3. ročník (bez absolvování I. stupně) 

 

 Žák: 

 

 zdokonaluje kvalitu tónu i celkového projevu 

 při korepetici se aktivně podílí na konečné podobě studovaných skladeb 

 prohlubuje své znalosti základní pěvecké literatury 

 zajímá se o pěveckou koncertní i operní tvorbu 

 uplatňuje se v komorním a sborovém zpěvu 

 

 

 4. ročník (bez absolvování I. stupně) 

 

 Žák: 

 

 uvědoměle pracuje s dechovou technikou 

 používá belcanto a vyrovnaný hlas v celém svém rozsahu 

 dodržuje správné frázování 

 samostatně pracuje se svým korepetitorem 

 sám si volí adekvátní výrazové prostředky pro interpretaci skladeb různých slohových období 

 interpretuje vícehlasé skladby a orientuje se v jejich zápise 

 má přehled o základní pěvecké literatuře, je schopen vlastního kritického hodnocení     vokálně - 

instrumentální hudby 

 

Studium II. stupně ukončí žák veřejným nebo interním vystoupením. 
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55..11..77  HHrraa  nnaa  aakkoorrddeeoonn  
 

 

Studijní zaměření: Hra na akordeon 

 
Vyučovací předmět: Hra na akordeon 

 

 

Charakteristika nástroje 

 

 

Akordeon je nástroj, který se za uplynulá dvě století rozšířil po celém světě. Hra na tento nástroj 

patří statisticky mezi nejdéle vyučované předměty na Základních uměleckých školách. Začátek 

výuky sahá až do poválečných let minulého století. Za tuto dobu pedagogové vychovali spoustu 

kvalitních hráčů na tento nástroj, kteří získali nejedno ocenění na naší i mezinárodní scéně.  

 

 

Přípravné studium I. stupně 

 

 Žák: 

 

 použije základní vědomosti získané v oblasti recepce a reflexe hudby – notová 

 osnova, pomocné linky, klíč basový, klíč houslový, délky not, délky pomlk, hudební 

 abeceda, noty v houslovém klíči v rozsahu od c1-c3, takt, taktové označení 

 použije základní návyky - posez u nástroje, přirozené držení těla, přirozené postavení a 

držení rukou, vedení měchu 

 použije základní možnosti nástroje  - melodický manuál, doprovodný manuál, měch, 

vyfukovací knoflík 

 použije základní orientaci v melodickém i doprovodném manuálu 

 zahraje prstová cvičení, jednoduché skladbičky a písničky zvlášť pravou i levou rukou 

 

 

I. stupeň základního studia 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku  

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

Hra na akordeon 1 1 1 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra - volitelný       1 1 1 1 

Počítače v hudbě - volitelný      1 1 

Sborový zpěv - volitelný    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1     

 

 Poznámka - žák používá velikost nástroje  dle svých možností a schopností. 
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 1. ročník 

 
 Žák: 

 

 popíše základní vědomosti z oblasti recepce a reflexe hudby – notová osnova, pomocné 

linky, klíč houslový, klíč basový, nota a její délky, pomlka a její délky, hudební abeceda, 

noty v houslovém klíči v rozsahu od c1 – c3, noty v basovém klíči C – c1, takt a taktová 

označení, tempo, rytmus 

 popíše základní možnosti nástroje  - melodický manuál, doprovodný manuál, 

  měch, vyfukovací knoflík, registry, řemeny 

 použije základní návyky při hře na nástroj – posez u nástroje, přirozené držení těla, 

přirozené postavení a držení rukou, vedení měchu 

 použije ke hře malý akordeon s 60 nebo 72 standardními basy a 26 standardními klávesami  

 orientuje se v melodické i doprovodné části nástroje - pouze základní orientace 

 zahraje pravou i levou rukou - nejdříve zvlášť, potom dohromady 

 zahraje základní tipy artikulace - legato a staccato 

 zahraje základní technická a prstová cvičení, drobnější skladbičky a písničky dle svých 

individuálních možností a schopností 

 

 

 2. ročník 

 
 Žák: 

 

 použije získané vědomosti z oblasti recepce a reflexe hudby, kterým se naučil v předešlém 

ročníku 

 použije mírně rozšířenou orientaci v melodické i doprovodné části malého akordeonu 

 použije základní měchovou techniku - vedení měchu podle značek s ohledem na dispozice 

žáka  

 použije základní typy artikulace při souhře pravé a levé ruky - legato a staccato 

 použije při hře základní dynamické značení - p, mf, f 

 zahraje zpaměti drobnější skladbičky a písničky  

 zahraje technická a prstová cvičení, drobnější skladbičky a písničky dle svých 

individuálních možností a schopností 

 

 

 3. ročník 

 
 Žák: 

 

 použije získané vědomosti z oblasti recepce a reflexe hudby, kterým se naučil v předešlých 

dvou ročnících 

 zahraje základní typy artikulace - legato a staccato 

 použije základní měchovou techniku – obrací plynule měch nástroje  podle značek dle svých 

fyzických schopností 

 zahraje dvojhlasy v pravé ruce  
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 použije základní hru s dynamickým značením - p, mf, f 

 zahraje zpaměti drobnější skladbičky a písničky  

 zahraje z listu zvlášť pravou a levou rukou 

 orientuje se v celém rozsahu melodické i doprovodné části malého akordeonu 

 zahraje technická a prstová cvičení, drobnější skladbičky různých žánrů a písničky dle svých 

individuálních možností a schopností 

 přejde na větší nástroj s 80 nebo 96 standardními basy a 34 nebo 37 klávesami  

     Poznámka: Přechod na větší nástroj proběhne dle fyzických možností a schopností žáka. 

 

 

 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 použije získané vědomosti z oblasti recepce a reflexe hudby, kterým se naučil v předešlých 

třech ročnících 

 použije základní návyky a dovednosti získané v předešlých třech ročnících – př. posez, 

správné držení nástroje, postavení pravé a levé ruky, souhru rukou atd. 

 použije základní orientaci v melodické i doprovodné části středního akordeonu 

 zahraje dvojhlasy v pravé ruce 

 použije vedení měchu podle značek s plynulými obraty 

 použije další typy artikulace – tenuto 

 použije při hře rozšířené dynamické značení – pp, p, mp, mf, f, ff 

 zahraje zpaměti různé skladby a písničky  

 použije správnou prstovou techniku pravé a levé ruky 

 zahraje zpaměti drobnější skladbičky a písně 

 zahraje z listu jednoduché skladbičky a písničky dohromady oběma rukama 

 použije základní orientaci v melodické i doprovodné části středního akordeonu 

      Poznámka: platí pouze pro žáky, kteří hrají na větší akordeon. 

 použije základní registraci na nástroji 

 zahraje technická a prstová cvičení, drobnější skladby různých žánrů a písně dle svých 

individuálních možností 

 přejde na větší nástroj s 80 nebo 96  standardními basy a 34 nebo 37 klávesami  

      Poznámka: Přechod na větší nástroj proběhne dle fyzických možností a schopností žáka. 

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů 

 

 

 5. ročník 

 
 Žák: 

 

 použije získané vědomosti z oblasti recepce a reflexe hudby, kterým se naučil v předešlých 

čtyřech ročnících 

 použije základní návyky a dovednosti získané v předešlých čtyřech ročnících – př. posez, 

správné držení nástroje, postavení pravé a levé ruky, souhru rukou a další  

 použije rozšířenou orientaci v melodické i doprovodné části středního akordeonu 
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 použije vedení měchu podle značek s plynulými obraty 

 použije další typy artikulace –  portamento 

 zahraje zpaměti přednesové skladby různých žánrů  

 použije správnou prstovou techniku pravé a levé ruky 

 použije registraci na nástroji – oba manuály 

 zahraje technická a prstová cvičení a přednesové skladby různých žánrů a podílí se na jejich 

výběru 

 použije při hře dynamické značení – ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff 

 zahraje z listu různé jednoduché skladbičky a písničky dohromady oběma rukama 

 přejde na větší nástroj s 80 nebo 96 standardními basy a 34 nebo 37 klávesami 

      Poznámka: Přechod na větší nástroj proběhne dle fyzických možností a schopností žáka. 

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů 

 

 

 6. ročník 

 
 Žák:  

 

 použije základní návyky a dovednosti získané v předešlých třech ročnících – př. posez, 

správné držení nástroje, postavení pravé a levé ruky, souhru rukou a další 

 orientuje se v melodické i doprovodné části velkého akordeonu 

 použije vedení měchu podle značek s plynulými obraty 

 použije všechny typy artikulací - legato, staccato, tenuto, portamento 

 použije správnou prstovou techniku pravé a levé ruky 

 použije registraci na nástroji – oba manuály 

 zahraje z listu různé jednoduché skladbičky a písničky dohromady oběma rukama 

 

 zahraje technická a prstová cvičení a přednesové skladby různých žánrů dle svých 

individuálních možností a podílí se na jejich výběru 

 použije při hře dynamické značení – ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff, crescendo, decrescendo  

 zahraje zpaměti přednesové skladby různých žánrů  

 přejde na větší nástroj – 120 standardními basy, melodickým basem a 41 klávesami  

      Poznámka: Přechod na větší nástroj proběhne dle fyzických možností a schopností žáka. 

 použije přednesových prostředků k co nejlepší interpretaci skladeb dle svých individuálních 

schopností 

 zahraje s melodickým basem  

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů 

 

 

 7. ročník 

 
 Žák: 

 

 použije správné akordeonistické návyky a dovednosti 

 orientuje se v celém rozsahu melodické i doprovodné části nástroje 

 použije správně měchovou techniku 
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 interpretuje správně všechny naučené druhy artikulací 

 použije správnou prstovou techniku pravé a levé ruky v rámci svých motorických schopností 

 použije registraci na nástroji – oba manuály 

 použije správně dynamické značení 

 rozliší základní tempa 

 zahraje zpaměti přednesové skladby různých žánrů  

 zahraje z listu jednoduché skladbičky a písničky dohromady oběma rukama 

 zahraje technická a prstová cvičení a přednesové skladby různých žánrů a podílí se na jejich 

výběru 

 přejde na větší nástroj – se 120 standardními basy, melodickým basem a 41 klávesami  

      Poznámka: Přechod na větší nástroj proběhne dle fyzických možností a schopností žáka. 

 zahraje s melodickým basem 

 použije přednesových prostředků k co nejlepší interpretaci skladeb  

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů 

 vykoná absolventské vystoupení, kde předvede 1 až 2  skladby přiměřené obtížnosti 

 

 

 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

 

 Žák: 

 

 použije základní vědomosti získané v oblasti recepce a reflexe hudby - notová osnova, 

pomocné linky, klíč houslový, klíč basový, délky not, délky pomlk, hudební abeceda, noty v 

houslovém klíči v rozsahu od c1 - c3, noty v basovém klíči C - c1, takt a taktová označení, 

tempo, rytmus 

 

 použije základní návyky - posez u nástroje, přirozené držení těla, přirozené postavení a 

držení rukou, vedení měchu 

 použije základní možnosti nástroje - melodický manuál, doprovodný manuál, měch, 

vyfukovací knoflík, registry 

 použije ke hře akordeon nejméně s 80 nebo 96 standardními basy a 34 nebo 37 klávesami  

 použije základní orientaci v melodickém i doprovodném manuálu 

 zahraje pravou i levou rukou - zvlášť i dohromady 

 použije základní typy artikulace - legato a staccato 

 zahraje základní technická a prstová cvičení, drobnější skladbičky a písničky  
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II. stupeň základního studia 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku  

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na akordeon 1 1 1 1 

Komorní a souborová hra - volitelný 1 1 1 1 

Počítače v hudbě - volitelný 1 1 1 1 

Sborový zpěv - volitelný 1 1 1 1 

 

Poznámka: Žák může navštěvovat komorní a souborové hry, počítače v hudbě nebo sborový 

                    zpěv i po ukončení studijního zaměření hra na akordeon. 
 

 

 

 1. ročník 

 
 Žák: 

 

 použije prstovou techniku pravé a levé ruky v rámci svých motorických schopností 

 orientuje se v celém rozsahu melodické i doprovodné části nástroje 

 rozliší dynamické značení v plném rozsahu dynamiky 

 rozliší různé druhy tempa 

 realizuje samostatně registraci na nástroji - oba manuály 

 podílí se na výběru skladeb 

 zahraje z listu přiměřeně obtížné skladby 

 použije správně měchovou techniku 

 tvoří kultivovaný tón na nástroji se všemi jeho aspekty 

 pracuje s tónem a frázováním  

 interpretuje zpaměti vybrané přednesové skladby různých žánrů  

 použije výrazové prvky při hře různých přednesových skladeb 

 uplatní vlastní schopnosti názorového vyjádření 

 profiluje se dle svého zájmu a preferencí 

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů 

 

 

 2. ročník 

 
 Žák: 

 

 použije prstovou techniku pravé a levé ruky v rámci svých motorických schopností 

 podílí se na výběru skladeb 

 zahraje z listu přiměřeně obtížné skladby 

 použije správně měchovou techniku 
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 tvoří kultivovaný tón na nástroji se všemi jeho aspekty 

 pracuje s tónem a frázováním  

 interpretuje zpaměti vybrané přednesové skladby různých žánrů  

 použije výrazové prvky při hře různých přednesových skladeb 

 uplatní vlastní schopnosti názorového vyjádření 

 profiluje se podle svého zájmu a preferencí 

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů 

 

 

 3. ročník 

 
 Žák: 

 

 použije prstovou techniku pravé a levé ruky v rámci svých motorických schopností 

 podílí se na výběru skladeb 

 zahraje z listu přiměřeně obtížné skladby 

 použije správně měchovou techniku 

 tvoří kultivovaný tón na nástroji se všemi jeho aspekty 

 pracuje s tónem a frázováním dle svých možností 

 interpretuje zpaměti vybrané přednesové skladby různých žánrů  

 použije výrazové prvky při hře různých přednesových skladeb 

 uplatní vlastní schopnosti názorového vyjádření 

 profiluje se podle svého zájmu a preferencí 

 zapojí se na základě svého výběru do volitelných předmětů 

 

 

 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 použije prstovou techniku pravé i levé ruky v rámci svých motorických schopností  

 použije nástrojovou a měchovou techniku a je schopen tvořit kultivovaný tón 

 nastuduje samostatně přiměřeně obtížnou skladbu 

 interpretuje skladby různých stylů a žánrů 

 pracuje s výrazem 

 interpretuje zpaměti vybrané přednesové skladby různých žánrů 

 uplatní vlastní názorové vyjádření při interpretaci skladeb 

 profiluje se podle svého zájmu a preferencí a využívá všech svých zkušenostní v 

neprofesionální umělecké praxi 

 vykoná absolventské vystoupení, kde předvede 1 až 2 skladby přiměřené obtížnosti 
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55..11..88      VVyyuuččoovvaaccíí  ppřřeeddmměěttyy  pprroo  kkoolleekkttiivvnníí  aa  sskkuuppiinnoovvoouu  vvýýuukkuu  
 

 

Vyučovací předmět: Komorní hra klávesových nástrojů 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

* Komorní hra (čtyřruční hra)    1 1 1 1 

* Improvizační dílna    1 1 1 1 

* Korepetice nebo doprovody    1 1 1 1 

* Brailova notace    1 1 1 1 

*Sborový zpěv    1 1 1 1 

* Počítače v hudbě       1 1 

Pozn.: * povinně volitelné předměty 

 I. stupeň základního studia 

 Žák: 

 uplatní získané individuální nástrojové dovednosti v kolektivní hře,  

 uplatní svoji tvořivost, 

 rozvine pohotovost čtení z listu,   

 je schopen vnímat souhru jako celek s důslednou sluchovou kontrolou, 

 zahraje skladby různých stylových období a podle možností je prezentuje na třídních nebo 

interních vystoupeních. 

Poznámka: Komorní hra je povinně volitelný předmět, žák je zařazen do výuky komorní hry od 

4. ročníku I. stupně a hodiny navštěvuje během roku podle rozvrhu stanoveným učitelem. Má 

možnost zapojit se do komorní hry čtyřruční, souborové nebo korepetovat se žáky jiných 

nástrojů snazší skladby. Vše podle individuálních schopností. 

 II. stupeň základního studia 

 Žák: 

 uplatní plně dovednosti získané na I. stupni, 

 rozvine své morální vlastnosti - odpovědnost, ukázněnost a smysl pro společnou práci, 

 zdokonalí provedení skladeb po stránce technické, výrazové, stylové, 

 je schopen se sluchově i zrakově orientovat v partituře, 
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 dokáže se vzájemně vnímat se spoluhráčem, 

 uplatní ve spolupráci s pedagogem svůj osobitý přístup při výběru skladeb, 

 modifikuje svoji hru podle poslechu nahrávek studovaných skladeb,  

 využívá podrobnější rozbor skladeb, 

 prezentuje nastudovaný repertoár na veřejnosti. 

 

Vyučovací předmět: Improvizační dílna klávesových nástrojů 
 

I. stupeň základního studia 
 

 Žák: 

 

 umí vyjádřit různé nálady a motivy (vesele, smutně, vznešeně), 

 dokáže ztvárnit proměny pocitů v čase (situace, příběhy), 

 se schopen vnímat opakování, kontrast a variační techniku jako základ hudebních forem, 

 umí rozpoznat charaktery stupnic a intervalů i méně obvyklých tónových řad (pentatonika, 

bluesová stupnice, celotónový modus), 

 orientuje se v základních akordických značkách harmonických funkcích při tvorbě 

doprovodu nebo instrumentálního sóla 

 vlastní prstová cvičení a motivky 

 variace na známé písně 

 stupnice + akordy a jejich použití v dvojhmatech a vlastních skladbách 

 společné improvizace i s jinými nástroji na dané rytmy, akordy či mody (několik tónů či 

vlastní stupnice) 

 využití církevních stupnic a melodických ozdob 

 

 Poznámka: Improvizační dílna je povinně volitelný předmět, žák je zařazen do výuky od 4. 

 ročníku I. stupně a hodiny navštěvuje během roku podle rozvrhu stanoveným učitelem. V 

 této skupině se budou střídat žáci různých učitelů i jiných nástrojů. Dva bývalí žáci 

 klávesového oddělení budou navštěvovat pouze improvizační dílnu. Skupina bude vytvořena 

 s ohledem na pokročilost a věk žáků. 

 

II. stupeň základního studia 

 
 Žák: 

   

 dokáže zahrát podle sluchu a stále tuto schopnost rozvíjí, 

 umí využít znalosti charakteristických rytmů pro improvizaci tanců, 

 umí vytvořit drobnější variace a ronda, 

 zvládá základy transpozic a modulací, 

 umí posoudit a ohodnotit vlastní hru a improvizaci jiných hudebníků, 

 využívá při tvorbě doprovodu nebo instrumentálního sóla znalost harmonických funkcí a 

akordických značek. 
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 Poznámka:   Improvizační dílna je povinně volitelný předmět,  žák  může  být  zařazen do 

 výuky již  od 4. ročníku I. stupně a hodiny  navštěvuje  během  školního  roku  podle rozvrhu 

 stanoveným učitelem.  Předmět je určen žákům klavírního oddělení  (s možností účasti žáků 

 odděleních jiných).   Skupina bude  vytvořena s ohledem na  pokročilost a věk žáků. 
 

 

 

 

 

Vyučovací předmět: Komorní, souborová a orchestrální hra EKN 
 

 

 

I. stupeň základního studia 

 

 Žák: 

 

 zapojí se od 4.ročníku na základě svého výběru do komorní, souborové či orchestrální hry 

nebo jiného volitelného předmětu 

 uplatní své hráčské schopnosti a dovednosti v komorní, souborové či orchestrální hře 

 podílí se na komorní, souborové či orchestrální hře s využitím elektronických klávesových 

nástrojů nebo ve spolupráci s jinými hudebními nástroji a dalšími obory 

 zahraje patřičně obtížný, žánrově různorodý repertoár 

 interpretuje vybraný part tak, aby byl co nejvíce platný danému tělesu 

 použije základní souhru v daném uskupení nejdříve v malých celcích, poté ve větších 

celcích 

 použije v souhře svých schopností a dovedností k co nejlepší interpretaci skladeb 

(dynamika, tempo, registrace)  

 zapojí se do veřejných vystoupení a soutěží 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

 Žák: 

 

 zapojí se od 4.ročníku na základě svého výběru do komorní, souborové či orchestrální hry 

nebo jiného volitelného předmětu 

 použije nabitých zkušeností získaných v komorní, souborové či orchestrální hře na I. Stupni 

 použije všech dostupných technických i výrazových prostředků k co nejlepší interpretaci 

vybraných skladeb 

 zahraje technicky i interpretačně skladby různých hudebních žánrů 

 podílí se na žánrovém výběru repertoáru daného uskupení 

 zapojí se do veřejných vystoupení a soutěží 
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Vyučovací předmět: Počítače v hudbě (volitelný předmět) 
 
 

Běžnou praxí dnešní doby je použití počítačů v různých oblastech běžného života. Nejinak tomu 

je v oblasti hudby. Dnešní moderní „hráč“ se v praxi bez počítače neobejde. Počítač by měl být jeho 

pomocníkem při realizaci nápadů či různých projektů. Možnosti jeho využití v hudbě jsou skutečně 

široké. Od psaní not, přes práci s MIDI či audiem, až po práci se specializovaným softwarem.  

Smyslem tohoto studijního zaměření je seznámit žáky s novými moderními technologiemi v oblasti 

hudby na poli výpočetní techniky - hardwaru a softwaru. Následně je pak naučit s těmito prostředky 

pracovat tak, aby bylo v praxi při jejich práci dosaženo co nejefektivnějšího výsledku. Jinými slovy, 

aby počítač dobře sloužil „hráči“ při jeho práci. 

 

Studijní zaměření pro II. stupeň základního studia 

 

 
Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r.    

Počítače v hudbě - volitelný 1 1 1 1    

 

Poznámka: Z technických důvodů se jedná o hromadnou výuku ve skupinách 2 až 4 žáků. V případě 

zájmu mohou volitelný předmět „Počítače v Hudbě“ také zpětně studovat žáci  druhého stupně, 

kteří v době studia neměli možnost tento nově zavedený předmět navštěvovat. 

 

 

 

  1. ročník základního studia II. stupně 

 

 Žák: 

 

 popíše stručně historii počítačů v hudbě 

 rozezná a pojmenuje základní operační systémy počítačů 

 rozezná a pojmenuje základní operační systémy tabletů a chytrých telefonů 

 orientuje se v základním rozdělení hudebního softwaru 

 orientuje se v základním rozdělení hudebního hardwaru 

 rozezná základní hudební MIDI a audio formáty 

 pojmenuje základní MIDI hardware 

 pojmenuje základní audio hardware     

    

   Poznámka: Žáci tohoto studijního zaměření jsou rozděleni do dvou skupin:  

                            Skupina A – žáci klávesového oddělení.  

                            Skupina B – žáci ostatních oddělení hudebního oboru.            

 

 

 

 2. ročník základního studia II. stupně 
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 Žák: 

 

 použije získaných vědomostí z předešlého ročníku a rozvíjí je 

 uvede nejznámější klávesové hráče a jejich tvorbu  (pozn. pouze pro skupinu A) 

 propojí počítač, tablet nebo chytrý telefon s klaviaturou 

 propojí počítač, tablet nebo chytrý telefon s externí zvukovou kartou 

 propojí počítač, tablet nebo chytrý telefon s externím MIDI převodníkem 

 použije zvolený OS počítače, tabletu nebo chytrého telefonu 

 použije základní MIDI a audio formáty 

 orientuje se v základech práce s notačním softwarem 

 orientuje se v základech práce s MIDI softwarem 

 orientuje se v základech práce s audio softwarem 

     

  Poznámka: Žáci tohoto studijního zaměření jsou rozděleni do dvou skupin:  

                           Skupina A – žáci klávesového oddělení.  

                           Skupina B – žáci ostatních oddělení hudebního oboru. 
 

 

 

 

Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra smyčcových nástrojů 
 

     Cílem komorní a souborové hry je výchova žáků od sólistického pojetí hry ke kolektivnímu 

hudebnímu projevu. Žáci od začátku výuky hry na smyčcové nástroje se postupně seznamují se 

souhrou svého nástroje s klavírem či souhrou s učitelem v duu a později se spolužáky v duu, triu 

atd.  

     Pro souborovou hru je třeba určitý stupeň rozvoje hudebnosti, technických dovedností, čisté 

intonace, sluchové sebekontroly a rytmického cítění. Toho dosahují většinou až ve 4. ročníku I. 

stupně. 

     V souborové hře se naučí orientovat podle dirigentovy taktovky, přizpůsobovat se spoluhráčům v 

intonaci, rytmu, dynamice a přednesu. 

     V kolektivní hře se rozvíjí pocit sounáležitosti, přátelství a odpovědnosti. Mění se vztah k hudbě 

a prohlubuje se vnímání a chápání komorních a orchestrálních skladeb. 

 

    Rozdělení  souborové hry podle věku a hudební vyspělosti žáků: 

 

Souborová hra I : Žáci od 4. do 7. ročníku I. stupně.  

                             Skladby odpovídají hudební vyspělosti žáků. 

 

Souborová hra II : Žáci 7. ročníku I. stupně a žáci II. stupně základního studia. 

                              Nácvik náročnějších skladeb. 

                              Případná výpomoc při vystoupeních souboru I. 

 

Vyspělí žáci II. stupně mohou být zařazeni do Znojemského komorního orchestru. 
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Vyučovací předmět: Komorní hra  dřevěných dechových nástrojů 

 

 
Výběr repertoáru určí vyučující vzhledem k žánrovému zaměření souboru (klasická hudba, jazz, 

lidová hudba, populární hudba aj.). Při volbě repertoáru je třeba zohlednit technickou a výrazovou 

vyspělost jednotlivých žáků. Výuku komorní hry navštěvují žáci hry na zobcovou flétnu od 3. 

ročníku, ostatní dechové nástroje od 4. ročníku. 

Zobcová flétna od 3. ročníku I. stupně , příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot a saxofon od 4. ročníku 

I. stupně. 

 

Vyučovací předmět: Komorní hra žesťových dechových nástrojů 
 

 

I. stupeň základního studia 

 

 Žáci: 

 zapojují se od 4. ročníku I. stupně do komorní, souborové či orchestrální hry dle možností 

jednotlivých tříd a svých individuálních schopností 

 pracují s dechem, rozlišují jednotlivé ráze 

 využívají znalostí a dovedností dosažených v individuální výuce hry na nástroj 

 hrají nejen čistě s využitím žesťových nástrojů, ale i ve spolupráci s jinými hudebními 

nástroji 

 orientují se v jednoduchém notovém zápisu, jednotlivých hlasech a partech, dokáží se v nich 

střídat 

 hrají patřičně obtížný a žánrově různorodý repertoár s ohledem na schopnosti jednotlivých 

žáků 

 zvládají základní souhru, nejdříve pomalu, po malých částech a poté ve větších celcích 

 zapojují se do veřejných vystoupení a soutěží v rámci svých individuálních možností a 

kvalit 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

 Žáci: 

 prohlubují a zdokonalují znalosti a dovednosti získané z I. stupně a snaží se je postupně 

rozšiřovat 

 pro interpretaci vybraných skladeb využívají všech dostupných výrazových prostředků 

 aktivně se podílí na výběru a přípravě nových skladeb 

 hrají technicky i interpretačně skladby různých hudebních období, stylů a žánrů 

 orientují se v partituře, jednotlivých hlasech a partech, rozlišují party dle jejich důležitosti 

 zapojují se do veřejných vystoupení a soutěží 
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Vyučovací předmět: Komorní hra bicích nástrojů 
 

 

I. stupeň základního studia 

 

 Žáci: 

 zapojují se od 4. ročníku I. stupně do komorní, souborové či orchestrální hry dle možností 

jednotlivých tříd a svých individuálních schopností 

 pracují se zvukem, rozlišují jednotlivé rytmické fráze 

 využívají znalostí a dovedností dosažených v individuální výuce 

 hrají nejen čistě s využitím bicích nástrojů, ale i ve spolupráci s jinými hudebními nástroji 

 orientují se v jednoduchém notovém zápisu, jednotlivých partech, dokáží se v nich střídat 

 hrají patřičně obtížný a žánrově různorodý repertoár s ohledem na schopnosti jednotlivých 

žáků 

 zvládají základní souhru, nejdříve pomalu, po malých částech a poté ve větších celcích 

 zapojují se do veřejných vystoupení a soutěží v rámci svých individuálních možností a 

kvalit 

 

II. stupeň základního studia 

 

 Žáci: 

 prohlubují a zdokonalují znalosti a dovednosti získané z I. stupně a snaží se je postupně 

rozšiřovat 

 pro interpretaci vybraných skladeb využívají všech dostupných výrazových prostředků 

 aktivně se podílí na výběru a přípravě nových skladeb 

 hrají technicky i interpretačně skladby různých hudebních období, stylů a žánrů 

 orientují se v partituře, jednotlivých hlasech a partech, rozlišují party dle jejich důležitosti 

 zapojují se do veřejných vystoupení a soutěží 

 

 

Vyučovací předmět: Komorní a souborová hra kytar 
 

 

I. stupeň základního studia (4. - 7. ročník) 

  
  

 Žák: 

 

 aktivně se zapojuje do souhry nebo komorní hry. 

 zdokonaluje hru z listu. 

 rozvíjí svou hudební představivost.  

 vhodným výběrem komorních skladeb a snadných doprovodů rozvíjí svůj hudební přehled 

(různých hudebních žánrů a stylových období). 

 realizuje technicky a výrazově dostupné skladby s tónovou kulturou. 
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II. stupeň základního studia (I. - IV. ročník) 

  
 Žák: 

 

 využívá svých interpretačních dovedností v souborové a komorní hře. 

 poznává strukturu uměleckého díla a postupně rozeznává jeho kvalitu. 

 aktivně spolupracuje s jinými žáky (týmová práce). 

 podle svých možností je schopen zapojit se v různých hudebních seskupeních podle vlastní 

představy. 

 

Vyučovací předmět: Komorní zpěv 

  
 

Je vyučován formou komorního a sborového zpěvu. 

 
 zařazujeme žáky od 4. ročníku I. stupně, kteří již delší dobu ovládají intonačně, rytmicky a 

výrazově jednohlasý zpěv  

 tvoříme skupiny žáků podle jejich pěvecké vyspělosti a sluchových schopností (dua, tria, 

kvarteta)  

 přecházíme od jednohlasu k vícehlasu 

 

I. stupeň základního studia 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Komorní zpěv    1 1 1 1 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Komorní zpěv 1 1 1 1 

 

 

 Žák: 

 

 se orientuje v  notovém zápisu 

 reaguje na dirigentská gesta 

 dokáže reagovat a napodobit požadavky předváděné učitelem 

 dokáže zpívat z listu jednodušší písně 

 ovládá intonačně čistý zpěv svého partu ve skladbách a capella, s instrumentálním 

doprovodem 
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Vyučovací předmět: Přípravný sbor - PS  

 (žáci od 5 do 7 let) 
 

 

Přípravný sbor ZUŠ Znojmo navštěvují děti od 5 – 7 let. Při výuce je hravou formou podněcován 

zájem dětí o hudbu a jsou rozvíjeny jejich hudební schopnosti, tvořivost, představivost a fantazie 

v činnostech pěveckých a rytmicko-pohybových. 

Žák: 

 zapojuje se do společné jednoduché hry a respektuje ostatní žáky 

 dokáže napodobit požadavky předváděné sbormistrem a reagovat na ně 

 ovládá elementární základy pěvecké techniky – správný postoj, dýchání a měkké 

nasazení tónu 

 používá hlavový rejstřík a čistou intonaci 

 při slovním a pěveckém projevu je veden ke správné artikulaci a dikci 

 je schopen rytmizovat jednoduchou píseň 

 vnímá hudební náladu díla 

 sám či v kolektivu interpretuje jednoduchou píseň dle svých možností 

 vyjádří pohybem jednoduché emoce nebo charakter písně 

 je chopen uplatnit nástroje Orffova instrumentáře při elementárním doprovodu 

jednoduché písně 

 

Pozn.: Do přípravného sborového zpěvu lze zařadit žáky podle jejich schopností. 

  
* Žáci navštěvují Přípravný sbor jednu hodinu týdně 

 
 
 
 

Vyučovací předmět: Sborový zpěv 

 

 
I. stupeň základního studia 

 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Sólový zpěv    2 2 2 2 

 

Pozn.: Do  sborového zpěvu lze zařadit i mladší žáky podle jejich schopností. 
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 1. ročník I. stupně (nástup ve 4. ročníku I. stupně) 

 

 Žák:  

 

 využívá základní pěvecké dovednosti a návyky – držení těla, klidné dýchání, artikulace, 

intonační čistota, měkké nasazení tónu 

 při společném zpěvu nepřepíná své síly 

 zpívá s doprovodem i  a capella 

 zpívá lidové i umělé písně odpovídající jeho schopnostem a věku  

 orientuje se v notovém zápisu 

 

 

 

 2. ročník I. stupně 

 

 Žák:  

 

 využívá základní pěvecké dovednosti a návyky 

 nepřepíná síly, ale respektuje požadovanou dynamiku 

 adekvátně reaguje na sbormistrova gesta 

 uplatní se v jednoduchém dvojhlasu 

 orientuje se v notovém zápisu,  

 

 

 3. ročník I. stupně 

 

 Žák: 

 

 uplatňuje základní pěvecké návyky a dovednosti 

 používá hlas v celém svém rozsahu, nepřepíná své síly 

 rozlišuje základní dynamiku a agogiku 

 má povědomí o legatovém zpěvu 

 adekvátně reaguje na dirigentská gesta  

 je schopen udržet se v jednoduchém dvojhlasu 

  

 

 4. ročník I. stupně 

 

 Žák: 

 

 ovládá základy dechové techniky, včetně řetězového dýchání, měkké a opřené nasazení tónu 

 správně artikuluje a čistě intonuje svůj part 

 vnímá vyváženost hlasů ve vícehlasu  

 reaguje na dirigentská gesta 

 výrazově zvládá skladby různého charakteru a období 
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 5. ročník I. stupně 

 

 Žák: 

 

 používá vyrovnané hlasové rejstříky 

 pracuje s větším rozsahem dynamiky 

 čistě intonuje svůj part i ve skladbách a capella 

 zpívá repertoár odpovídající jeho schopnostem a věku 

 

 

 

 6. ročník I. stupně 

 

 Žák:  

 

 využívá rozšířený hlasový rozsah 

 má kultivovaný hlasový projev s širokou dynamickou škálou 

 správně artikuluje, podle možností zpívá i cizojazyčné texty 

 průběžně vnímá zvuk celého sboru a tomu přizpůsobuje svůj hlasový projev 

 

 

 7. ročník I. stupně 

 

 Žák: 

 

 ovládá základy dechové techniky, měkce a opřeně nasazuje tón,  

 má rozšířený hlasový rozsah a dle možností vyrovnané hlasové rejstříky 

 reaguje s jistotou na dirigentská gesta 

 má vypěstovaný smysl pro kulturní projev, hudební frázi a kantilénu a vhodnou interpretaci 

skladeb nejrůznějších období 

 je schopen pracovat s širší škálou dynamiky 

 čistě intonuje svůj part ve vícehlasu 

 orientuje se ve sborové patrituře 

 

Poznámka :  

žáci mohou navštěvovat sborový zpěv místo komorního zpěvu na doporučení třídního učitele. 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

 

Název vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Sborový zpěv 2 2 2 2 
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 1. ročník II. stupně 

 

 Žák: 

 

 uplatňuje návyky kultivovaného sborového zpěvu 

 má vyrovnaný hlas v celém svém rozsahu 

 zpívá i cizojazyčně, zná výslovnost angličtiny, němčiny a latiny 

 prohlubuje svou dechovou kapacitu 

 seznamuje se s literaturou různých období 

 

 

 2. ročník II. stupně 

 

 Žák: 

 

 zpívá z listu jednodužší skladby 

 má vyrovnaný hlas  v celém rozsahu a aktivně vypěstované návyky kultivovaného 

sborového zpěvu 

 s jistotou reaguje na gesta sbormistra 

 ovládá intonačně čistý zpěv svého partu v náročnějších skladbách 

 

 

 3. ročník II. stupně 

 

 Žák: 

 

 zpívá kultivovaně 

 aktivně se podílí na celkovém výsledku, spolupracuje s ostatními 

 čistě intonuje svůj part v náročnějších skladbách a capella 

 

 

 4. ročník II. stupně 

 

 Žák: 

 

 má osvojené návyky kultivivaného sborového zpěvu 

 má vyrovnaný hlas v celém svém rozsahu 

 ovládá intonačně čistý zpěv svého partu v náročnějších skladbách 

 zpívá jednodužší skladby z listu 

 aktivně a zodpovědně spolupracuje s ostatními 
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 Přípravný ročník 

 pro žáky, kteří nastoupí v jiném než 4. ročníku I. stupně 

 

 Žák: 

 

 seznamuje se se základními návyky a dovednostmi – správné a uvolněné držení těla, klidné 

dýchání 

 osvojuje si nasazení tónu, čistou intonaci, správnou artikulaci 

 zpívá repertoár odpovídající jeho schopnostem a věku 

 adekvátně reaguje na pokyny sbormistra 

 

 

 

 1. ročník I. stupně 

 pro žáky, kteří nastoupí v jiném než 4. ročníku I. stupně 

 

 Žák: 

 

 seznamuje se se základními návyky a dovednostmi – správné a uvolněné držení těla, klidné 

dýchání 

 osvojuje si nasazení tónu, čistou intonaci, správnou artikulaci 

 zpívá s doprovodem odpovídající repertoár 

 

 

 2. ročník I. stupně 

 

 Žák: 

 

 upevňuje základní návyky a technické dovednosti 

 má povědomí o frázování 

 pro nácviku používá notový part 

 reaguje na gesta sbormistra 

 

 

 3. ročník I. stupně 

 

 Žák splňuje nároky 1. ročníku I. stupně sborového zpěvu: 

 

 využívá základní dovednosti a návyky – držení těla, klidné dýchání, artikulace, intonační 

čistota, nasazení tónu 

 při společném zpěvu nepřepíná své síly 

 cítí frázování 

 zpívá s doprovodem i  a capella 

 zpívá lidové i umělé písně odpovídající ročníku 

 orientuje se v notovém materiálu 
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 4. ročník I. stupně 

 

 Žák splňuje nároky 2. ročníku I. stupně: 

 

 využívá základní dovednosti a návyky 

 nepřepíná síly, ale respektuje požadovanou dynamiku 

 adekvátně reaguje na sbormistrova gesta 

 při jednoduchém dvojhlasu používá rozdvojenou pozornost, svým hlasem vhodně doplňuje  

zvuk sboru 

 v notovém materiálu chápe názvosloví i znaménka 

 

 

 5. ročník I. stupně 

 

 Žák splňuje nároky 3. ročníku I. stupně: 

 

 používá hlas v celém rozsahu a dynamice 

 zpívá 3-hlasně a rozlišuje sopránovou a altovou barvu 

 slyší i jemné odchylky v intonaci 

 jednoduché skladby zpívá prima vista 

 výrazově zvládá skladby různého charakteru 

 orientuje se ve sborové partituře 

 

 

 6. ročník I. stupně 

 

 Žák splňuje nároky 4. ročníku I. stupně: 

 

 ovládá základy dechové techniky, včetně řetězového dýchání, nasazení tónu a artikulace 

 vnímá vyváženost hlasů ve vícehlasu (3 – 4-hlas) 

 výrazově zvládá skladby různého charakteru a období 

 

 

 7. ročník I. stupně 

 

 Žák splňuje nároky 5. ročníku I. stupně: 

 

 používá vyrovnané hlasové rejstříky 

 pracuje s větším rozsahem dynamiky 

 čistě intonuje svůj part i ve skladbách a capella 

 zpívá repertoár odpovídající náročnosti 

 

 

 

 

 



 

150 

 

 1. ročník II. stupně 

 

 Žák splňuje nároky 6. ročníku I. stupně: 

 

 využívá rozšířený hlasový rozsah 

 má kultivovaný hlasový projev s širokou dynamickou škálou 

 správně artikuluje, podle možností zpívá i cizojazyčné texty 

 průběžně vnímá zvuk celého sboru a přizpůsobuje svůj hlas 

 

 

 2. ročník II. stupně 

 

 Žák splňuje nároky 7. ročníku I. stupně: 

 

 používá vyrovnaný hlas v celém svém rozsahu 

 aktivně spolupracuje při nácviku 

 dovede rozpoznat nedostatky zpívané skladby ve svém i v ostatních hlasech 

 zpívá skladby odpovídající obtížnosti 

 

 

 3. ročník II. stupně 

 

 Žák splňuje nároky 1.  a 2. ročníku II. stupně: 

 

 uplatňuje návyky kultivovaného sborového zpěvu 

 zpívá i cizojazyčně, zná výslovnost angličtiny, němčiny a latiny 

 prohlubuje svou dechovou kapacitu 

 seznamuje se s literaturou různých období 

 zná a chápe postup při nácviku nové skladby 

 zvyšuje nároky na úroveň repertoáru i interpretace 

 s jistotou reaguje na gesta sbormistra 

 

 

 4. ročník II. stupně 

 

 Žák splňuje nároky 3.  a 4. ročníku II. stupně: 

 

 zpívá kultivovaně, dynamicky, srozumitelně a s přesvědčivým výrazem 

 snese i větší zátěž, bez hlasových komplikací a intonačních  nedostatků 

 aktivně se podílí na celkovém výsledku 

 zpívá plnohodnotně a s prožitkem 

 má osvojené návyky sborového zpěvu 

 zajímá se o hudební dění (zvláště vokální koncerty) 

 pasivně zná širší sborový repertoár 

 dovede hodnotit úroveň výkonu vlastního i jiných sborů 
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Vyučovací předmět: Příprava žáků na studium konzervatoře a pedagogické 

fakulty 
 (1 hodina týdně) 

 

 

Jedná se o skupinovou výuku (2 – 3 žáci) určenou pro žáky ZUŠ, kteří se připravují na talentovou 

zkoušku ke studiu na konzervatoři, střední pedagogické škole, pedagogické fakultě či jiné školy 

uměleckého zaměření. Během výuky si žák osvojí potřebné vědomosti z hudební nauky a dějin 

hudby (k tomu vhodný učební materiál: Luděk Zenkl – ABC hudební nauky)  a tyto nezbytné 

praktické hudební dovednosti: 

 

 

 

Smysl pro rytmus a hudební paměť:  

 správně reprodukovat různé rytmické útvary  

 reprodukovat z listu předložená rytmická cvičení 

 určit metrum zahraného hudebního úryvku 

 

Schopnost intonace, sluchové analýzy a hudební paměti : 

 správně reprodukovat a analyzovat předehrané tóny a intervaly (čisté, velké, malé) 

 reprodukce tónů předehraných na klavíru a jejich transpozice do hlasové polohy uchazeče  

 reprodukovat a sluchově analyzovat dvojzvuk, trojzvuk a interpretovat daný tón znějícího 

dvojzvuku i trojzvuku 

 zazpívat zahraný melodický úryvek 

 zazpívat z listu jednoduchý melodický úryvek 

 rozpoznat podle notového zápisu chybu v hrané melodii  

 

Podle potřeby si žák osvojí základy hry na klavír v rozsahu 1. ročníku podle ŠVP.  

 

 

 

Vyučovací předmět: Komorní, souborová a orchestrální hra akordeonů 
 

 

 

I. stupeň základního studia 

 

 Žák: 

 

 zapojí se od 4.ročníku na základě svého výběru do komorní, souborové či orchestrální hry 

nebo jiného volitelného předmětu 

 uplatní své hráčské schopnosti a dovednosti v komorní, souborové či orchestrální hře 
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 podílí se na komorní, souborové či orchestrální hře s využitím akordeonů ve spolupráci s 

jinými hudebními nástroji a dalšími obory 

 zahraje patřičně obtížný, žánrově různorodý repertoár 

 interpretuje vybraný part tak, aby byl co nejvíce platný danému tělesu (dynamika, tempo, 

registrace)  

 zapojí se do veřejných vystoupení a soutěží 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

 Žák: 

 

 zapojí se od 4.ročníku na základě svého výběru do komorní, souborové či orchestrální hry 

nebo jiného volitelného předmětu 

 použije nabitých zkušeností získaných v komorní, souborové či orchestrální hře na I. Stupni 

 použije všech dostupných technických i výrazových prostředků k co nejlepší interpretaci 

vybraných skladeb 

 zahraje technicky i interpretačně skladby různých hudebních žánrů 

 podílí se na žánrovém výběru repertoáru daného uskupení 

 zapojí se do veřejných vystoupení a soutěží 

 

Pozn.: Do přípravného sborového zpěvu lze zařadit žáky podle jejich schopností. 

 

 

 

 

 

 

Vyučovací předmět: Hudební nauka 
 

 

Charakteristika předmětu 

 

 

Posláním předmětu je kultivace celé žákovy osobnosti, zejména jeho hudebního projevu, 

rozšiřování okruhu hudebních zkušeností, podněcování zájmu o hudbu a objasňování základů 

hudební teorie. Předmět má poskytovat žákům základy odborného vzdělání, vychovat aktivního 

posluchače hudby a amatérského hudebníka. Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače 

schopného propojit hudební teorii s praxí a hlouběji tak prožít hudbu.  

Vedle samotného probírání učební látky je nedílnou součástí výuky společný zpěv (zejména 

lidových písní) a komentované poslechy hudby. Při výuce se používá rovněž audiovizuální technika 

– nahrávky koncertů a hudebně vzdělávacích pořadů přispívají žákům v orientaci ve světě hudby a 

motivují je k osobní návštěvě koncertů.  
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Učební osnovy 

  

 1. ročník 

 
 Žák:  

 

 zná notu a pomlku: celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou    

 v houslovém klíči pozná noty v rozsahu c1 - g2, v basovém klíči noty f a c1  

 chápe celý tón a půltón  

 zná stavu durové stupnice a stupnici C Dur 

 zná funkci posuvek 

 rozlišuje druhy taktů, 2/4, 3/4, 4/4 

 zná funkci základních značek a zkratek v notovém zápisu  

 zná význam základních slovíček italského hudebního názvosloví  

 zahraje jednoduchý doprovod na rytmické nástroje 

 zná rozdělení hudebních nástrojů do jednotlivých skupin 

 

 

 2. ročník 

   
 Žák:  

 

 umí vyjmenovat a v notovém zápisu rozeznat základní intervaly (od c) 

 dokáže odvodit durové stupnice na základě znalosti principu kvartového a kvintového kruhu 

 zná stavbu mollové stupnice (aiolská, harmonická, melodická) 

 sluchově rozliší durový a mollový kvintakord 

 ví, co je to akord, umí tvořit tónický kvintakord a jeho obraty 

 rozlišuje takt 3/8 a 3/4 

 umí zazpívat jednoduchý kánon 

 seznámí se se smyčcovými nástroji 

 

 

 3. ročník 

  
 Žák: 

 

 své pěvecké a intonační schopnosti zdokonaluje zpěvem jednoduchého dvojhlasu 

 dokáže odvodit mollové stupnice na základě znalosti principu kvartového a kvintového 

kruhu 

 zná souvislost paralelních a stejnojmenných stupnic 

 dokáže vytvořit z velkých intervalů malé 

 chápe rozdíl mezi kvintakordem dur a moll a umí oba vytvořit  

 zná základní harmonické funkce (tónika, subdominanta, dominanta) a umí je vytvořit  

 dokáže vysvětlit pojmy instrumentální a vokální hudba 

 seznámí se s dechovými nástroji  
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 přiměřeně si rozšíří znalost italského hudebního názvosloví 

 

 

 4. ročník 

 
 Žák: 

 

 zná princip zvětšeného a zmenšeného kvintakordu  

 chápe princip enharmonické záměny,  

 dokáže vyjmenovat jednotlivé pěvecké hlasy 

 seznámí se se základními hudebními formami 

 zná stavbu septakordu a umí vytvořit dominantní septakord 

 prostřednictvím společného nácviku písní za doprovodu rytmických a orffových nástrojů 

získává potřebnou praxi v souhře 

 rozšíří si znalost italského hudebního názvosloví 

 poznává blíže nástroje bicí a elektronické 

 dokáže vytvořit jednoduchý rytmický doprovod k písni 

 

 

5. ročník  

 
 Žák: 

 

 aktivně poslouchá hudbu, snaží se formulovat svůj názor na ni a podepírat jej získanými 

teoretickými znalostmi 

 umí vysvětlit pojmy homofonie a polyfonie 

 orientuje se v základních vývojových obdobích hudby, zná nejvýznamnější představitele 

jednotlivých stylových období a základní hudební formy 

 seznámí se s tím, že existují další hudební klíče 

 seznámí se s tím, že existují další stupnice 

 dokáže transponovat jednoduchou píseň do jiné tóniny. 

 

Poznámka: Při malém počtu žáků může dojít ke spojení ročníků do skupiny.  
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55..22  VVÝÝTTVVAARRNNÝÝ  OOBBOORR  
  
  

Charakteristika oboru  

  

  

Výtvarný obor vychovává žáky k zájmu o oblast umění, k pochopení souvislostí s kulturní historií a 

k úctě k národnímu i světovému uměleckému odkazu. Výtvarná výchova vede žáky ke 

komplexnímu vnímání života, který se snaží obohatit. Poznání postupuje od smyslového prožitku k 

emocionální i rozumové složce. Výtvarný obor vytváří podmínky pro rozvoj kreativního myšlení, 

podporuje spontánnost, tvořivost a iniciativní řešení. Rozvíjí u žáků jejich intelektuální schopnosti, 

vede je k poznání a k vytváření vlastního názoru. Výtvarný obor poskytuje prostor pro experiment a 

tvorbu v souladu se současným uměním. Žáci si osvojí dovednosti, znalosti a hodnoty. Výtvarný 

obor přináší žákům nejen vědomosti, ale i radost z výtvarné činnosti a zájem o profesionální dění.  

  

  

STRATEGICKÉ  CÍLE :  

1. výtvarné vnímání                                                                                                       

2. výtvarné myšlení                                                                                                          

3. výtvarné vyjádření  

  

1. Ve výtvarném vnímání je kladen důraz na smyslové poznání, citový prožitek a 

konfrontace s viděnou realitou.  

2. Ve výtvarném myšlení navazuje na výtvarný prožitek logickým vrstvením výtvarných 

kroků.  

3. Ve výtvarném vyjádření dokáže tvořit na základě různých podnětů a rozpracovávat je 

podle vlastního uvážení, představivosti a fantazie.  

   Cílem výtvarného oboru je rozvíjet tvořivé myšlení a estetické cítění dětí.  

  

   Výtvarné studium umožňuje získat základy výtvarného vzdělávání v těchto předmětech:   

  

PLOŠNÁ  TVORBA  -  kresba, malba, grafika  

PROSTOROVÁ  TVORBA  -  modelování, objektová tvorba  

VÝTVARNÁ  KULTURA  

ZÁVĚREČNÁ  PRÁCE 

  

V I. stupni studia je výtvarná kultura pouze doplňkem předmětů plošná a prostorová tvorba. 

Ve II. stupni studia je výtvarná kultura samostatným předmětem.  

  

Poznámka: žáci pracují, je-li to z organizačních důvodů nutné, ve smíšených třídách. 
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Přípravné studium I. stupně    

  

Název vyučovacího předmětu  
Počet hodin v ročníku týdně  

1. r.  

Výtvarná tvorba  2  

  

  Výtvarná tvorba  

  

  Žák:  

  

• zvládl systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce, má správné pracovní návyky  

• intuitivně ovládl výtvarný jazyk, bez obav nakreslí, namaluje a vymodeluje, umí si hrát s 

linií, barvou a ostatním materiálem  

• vyjádří své prožitky, pocity, vztahy mezi lidmi pomocí plošného vyjádření 

• umí reagovat na motivaci  

  

  

  

I. stupeň základního studia  

  

  

Název vyučovacího předmětu  

 
Počet hodin v ročníku týdně   

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

Plošná tvorba  2  2  2  2  2  2  1,5  

Prostorová tvorba  1  1  1  1  1  1  1  

Závěrečná práce ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 0,5 

  

 

  1. ročník   

  Plošná tvorba  

 

  Žák:  

• vyjmenuje základní kreslířské a malířské techniky, tyto techniky použije ve své výtvarné 

tvorbě 
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      •     vyjádří svými slovy své myšlenky, umí komunikovat s ostatními   

• je schopen pozorovat záměrně tvary, objemy, detaily, zaznamenat je dle svých možností 

• zvládl jednoduchou grafickou techniku 

  

  Prostorová tvorba  

    

  Žák:  

  

• ovládl základy práce s keramickou hlínou  

• umí zpracovat trojrozměrný jednoduchý objekt z různých materiálů  

  

  

  2. ročník   

  Plošná tvorba  

  

  Žák:  

  

• má vytvořené správné pracovní návyky  

• rozliší kresbu a malbu, umí respektovat výrazové vlastnosti materiálů, umí umístit motiv do 

formátu 

• popíše své myšlenky a pocity (sebereflexe)  

• zvládl tisk z plochy 

  

   Prostorová tvorba  

  

   Žák:  

  

• popíše základní pojmy v modelování  

• umí pracovat s nosností materiálů 

• zvládl práci ve skupině při tvorbě větších celků 

  3. ročník  
  

  Plošná tvorba  

  

  Žák:  

  

• využije své zkušenosti ve volné tvorbě, vyhledá podněty ve svém okolí, zaznamená je a dále 

s nimi umí pracovat (výtvarný přepis zážitku)  
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• intuitivně umí pracovat s výtvarnou kompozici  

• pochopil princip grafiky 

  

   Prostorová tvorba  

  

   Žák:  

  

• umí zpracovat složitější trojrozměrný objekt  

• obohatil si své dosud získané znalosti z práce s různými materiály a dokáže řešit dané 

problémy  

  

  

  4. ročník  
  

  Plošná tvorba  

  

  Žák:  

  

• navázal na znalost základních plošných technik, umí je vyjmenovat   

• ovládl základy teorie barev  

• výtvarný jazyk umí použít k vyjádření emocí, jevů a vztahů 

• zvládl tisk z hloubky 

 

  Prostorová tvorba  

  

  Žák:  

  

• prokáže vztah k objemu, materiálu a je schopen pozorování předmětů, povrchů a materiálů 

• dokáže modelovat dle předlohy 

• účastnil se aktivně týmové práce, je schopen komunikace a je spoluodpovědný za výsledek  

společné práce  

  5. ročník  

  Plošná tvorba  

  

  Žák:  

  

• vybere a pojmenuje vhodné výtvarné techniky k vyjádření úkolu, respektuje jejich vlastnosti  

• umí experimentovat s výtvarným rytmem   

• umí použít netradiční techniky v plošné tvorbě  
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• umí se inspirovat historickými událostmi či prožitky z uměleckého díla  

• ovládl základní grafické techniky 

  

  Prostorová tvorba  

  

  Žák:  

  

• umí vyřešit proporční vztahy v materiálových úkolech  

• umí interpretovat vlastní náměty a dokáže je obhájit  

  

  

  

  6. ročník  
   

  Plošná tvorba  

  

  Žák: 

 

      •     zvládl studijní kresbu a malbu (umístění do formátu, proporce, zachycení skutečnosti) 

• umí vyřešit vztahy výtvarného námětu, výtvarné techniky a výtvarného problému  

• vybírat a kombinovat prostředky pro vlastní vyjádření, užít podnětů z reality i fantazie  

• cílevědomě a zodpovědně vyřeší výtvarnou práci od přípravných kreseb až po finální 

podobu  

• upevnil znalosti grafických technik v praxi 

  

   Prostorová tvorba  

  

   Žák:  

  

• vyřeší výběr materiálu vhodného k realizaci úkolu  

• zná rozdíl mezi reliéfem a skulpturou 

  

  7. ročník  
  

  Plošná tvorba  

  

  Žák:  
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• umí používat výtvarný jazyk v celé jeho šíři, užije výtvarné prostředky pro zachycení jevů a 

procesů v proměnách a vztazích  

• umí zúročit své dovednosti a znalosti při výběru a tvorbě tématu   

 

  

  Prostorová tvorba  

  

  Žák:  

  

• umí vybrat, vytvořit a kombinovat výtvarné prostředky pro vlastní osobité vyjádření, umí 

přistupovat k tvorbě poznáním a sebepoznáním  

• umí pracovat technikou odebírání a přidávání hmoty 

• své poznatky při setkání s uměleckým dílem zpracuje a vysvětlí své postoje k nim  

•  

      Závěrečná práce 

 

      Žák: 

 

•    umí vybrat a vypracovat závěrečnou práci, kterou prezentuje a obhájí 

 

  

  

  

Přípravné studium II. stupně 

pro začátečníky starší 14-ti let  

  

  

Název vyučovacího předmětu  Počet hodin v ročníku týdně  

Plošná tvorba  2  

Prostorová tvorba  1  

    

 

  Plošná tvorba  

  

  Žák:  

  

• osvojil si základy výtvarných technik kresby, malby a grafiky  

• orientuje se v jejich názvosloví  

• umí použít nabyté znalosti k výtvarnému vyjádření svých námětů a myšlenek 
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  Prostorová tvorba  

  

  Žák:  

  

• zvládl základy práce s keramickou hlínou a ostatními materiály  

• orientuje se v odborných názvech  

  

II. stupeň základního studia  

  

Název vyučovacího předmětu  
Počet hodin v ročníku týdně  

1. r.  2. r.  3. r.  4. r.  

Plošná tvorba  1,5  1,5  1,5  1,5  

Prostorová tvorba  1  1  1  0,5  

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

Závěrečná práce ̶ ̶ ̶ 0,5 

  

   

  

  1. ročník  
  

  Plošná tvorba  

  

  Žák:  

  

• umí požít principy perspektivního vyjádření prostoru  

• umí uspořádat do souvislosti všechny předchozí zkušenosti a znalosti výtvarného jazyka a 

efektivně je uvést v tvůrčích procesech  

  

  Prostorová tvorba  

  

  Žák:  

  

•   propojuje výtvarné hry s materiály a nástroji při tvorbě prostorových objektů či návrhů a 

realizací průmyslového designu  
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Výtvarná kultura  

  

  Žák:  

  

•   orientuje se v domácí i světové tvorbě, autorech a jejich díle 

  

  

  2. ročník  
  

  Plošná tvorba  

  

  Žák:  

  

• zvládl uplatnit výtvarné zkušenosti v praktické tvorbě 

• umí propojit logičnost a návaznost úkolů, prohlubuje a upevňuje poznatky z probíraných 

oblastí  

  

  Prostorová tvorba  

  

  Žák:  

  

•   samostatně umí řešit v rámci svých znalostí a možností vlastní dílo a obhájí ho  

  

  Výtvarná kultura  

  

  Žák:  

  

• umí použít obecně známé termíny, znaky a symboly výtvarného umění  

• formuluje své postoje k modernímu umění  

  

 

  3. ročník  
  

  Plošná tvorba  

  

  Žák:  

  

•   umí pracovat se zadáním, které staví pouze mantinely pro řešení, ale připouští jakoukoli 

zvolenou formu  
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  Prostorová tvorba  

  

  Žák:  

  

• umí hledat a řešit nové přístupy k zvládnutí úkolu, ale i navazovat na principy výtvarného 

řádu a jazyka  

• umí zdůvodnit svá řešení  

  

  Výtvarná kultura  

  

  Žák:  

  

• sleduje vývoj moderního umění a architektury, dokáže o nich vlastními slovy hovořit  

• vytvořil si komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy  

  

  

  

  

  4. ročník  
  

  Plošná tvorba  

  

  Žák:  

  

• umí prezentovat své výtvarné záměry  

• samostatně si vybrat námět i vyjadřovací prostředky k výtvarnému sdělení  

 

  

  

  Prostorová tvorba  

  

  Žák:  

  

•   užívá vědomé komponování, tvarování a konstruování i z netradičních materiálů a umí hledat 

nové formy své tvorby  
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Výtvarná kultura  

  

  Žák:  

  

•   doplnil si své znalosti moderního umění, orientuje se v nich a je schopen diskuse  

 

      Závěrečná práce 

 

      Žák: 

 

•    umí realizovat a obhájit závěrečnou práci 

  

  Žák ukončí studium II. stupně prezentací a obhajobou své závěrečné práce.  

  

  

Studium pro dospělé  

  

Název vyučovacího předmětu  

Počet hodin 

týdně  

 

1. r.  2.r.  

Plošná tvorba  1,5  1,5  

Prostorová tvorba  1  1  

Výtvarná kultura  0,5  0,5  

  

  

Žáci ve studiu pro dospělé jsou vzděláváni individuálně dle zaměření jejich zájmu a přípravy na 

další studia. Je tomu přizpůsoben i jejich vzdělávací program. Žáci jsou ale součástí výuky tříd  II. 

stupně.  

 

  

Mimořádně nadaní  

  

Mimořádně nadaní žáci jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu dle schopností   

žáka, který je navržen učitelem a schválen ředitelem.  

  

  

Zabezpečení výuky se speciálními vzdělávacími potřebami  

  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vyučováni podle individuálního vzdělávacího 

plánu, který je přizpůsoben potřebám žáka, zanesen v třídní knize, navržen učitelem a schválen 

ředitelem.  
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Zásady hodnocení a klasifikace  

  

Cílem hodnocení není klasifikace jako taková, ale směřování žáka k poznání sebe sama, ke 

správnému vnímání okolí reality a využití poznatků při výtvarném vyjadřování.  

Žák by měl umět být kritický nejen k výkonu druhých, ale být také schopen vidět realisticky 

výsledky svého snažení.  

Samozřejmostí by mělo být správné zadání výtvarných technik, orientace ve výtvarném jazyce a 

přehled o vývoji umění.  

  

Hodnocení  

  

Pro žáky je potřebné v dnešním soutěživém světě získávat správnou a co možná 

nejobjektivnější zpětnou vazbu, která bude respektovat a rozvíjet jejich individualitu, kreativitu 

a dá rovněž dostatečnou zpětnou vazbu o dosažených znalostech a dovednostech učitelů žákům 

a rodičům. Hodnocení probíhá v ucelených oblastech.  

 

 

 

 

 

55..33  TTAANNEEČČNNÍÍ  OOBBOORR  

  
 

 Charakteristika oboru 
 

 

Taneční obor umožňuje žákům v průběhu systematického a soustavného vzdělávání odborně 

rozvíjet jejich pohybové schopnosti, tvořivost, hudební, prostorové a sociální cítění. Žáci jsou 

vedeni k přirozenému kultivovanému pohybovému projevu. K pochopení zákonitostí pohybu se 

seznamují se stavbou lidského těla a adekvátní odbornou terminologii. Žáci jsou postupně 

seznámeni s různými tanečními styly (výrazový a scénický tanec, moderní a novodobé taneční 

trendy, lidový tanec a základy klasického tance). 

 

Základy odborného vzdělání, které tu žák podle míry svého talentu, vytrvalosti a zájmu získá, 

mu umožňují uplatnit se v nejrůznějších odvětvích praktické činnosti, pro něž je zvládnutí základů 

tance nezbytným předpokladem.  

U dětí předškolního věku rozvíjíme přirozený dětský pohybový projev formou pohybových 

her a hravých cvičení a ověřujeme předpoklady jednotlivých žáků pro zvládnutí dalších výukových 

stupňů. Proto důležitou součástí práce tanečního oddělení je příprava starších žáků na pohybově 

rytmické přijímací zkoušky na umělecké školy. 

Cílem u dětí je probudit v nich zájem o hudbu, tanec a pohyb. Výuka přispívá k fyzickému 

i psychickému rozvoji dětí a podporuje rozvíjení dětské fantazie.  

Výuka TO se člení na přípravné studium, I. a II. stupeň základního studia. Úkolem přípravné 

taneční výchovy je kultivovat přirozený dětský projev formou dětských pohybových a hravých 

cvičení a ověřit předpoklady jednotlivých dětí pro zvládnutí dalších stupňů výuky.  

Práce s dětmi ve věku od sedmi do deseti let v prvém až třetím ročníku prvního stupně je 
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věnována rozvíjení a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, 

obratnosti a pěstování harmonického pohybu těla jako celku.  

Ve čtvrtém až sedmém ročníku se pak vyučují základy lidového, současného a klasického 

tance a začíná intenzivní taneční praxe.  

Na druhém stupni pracujeme se žáky patnácti až osmnáctiletými. Výuka je zde zaměřena k 

dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky, tanečního výrazu a stylu v rámci některé z uvedených 

tanečních disciplín.  

Důležitou a nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu TO ZUŠ je korepetice. 

Základem práce korepetitora je improvizace vycházející důsledně z cítění pohybu. 

 

 

Výchovné a vzdělávací strategie tanečního oboru 

 

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí probouzením smyslu pro krásu tance a 

harmonii.  

Uplatňujeme individuální přístup ke každému žáku, pochvalou motivujeme a podporujeme 

jeho sebevědomí. Tempo probíraného učiva se řídí nejen nadáním jednotlivých žáků, ale i celkovou 

úrovní třídy. Vzhledem k dispozicím, tanečním výsledkům a zájmu o tanec praktikujeme začlenění 

některých dětí do třídy vyššího ročníku, a tím zvyšujeme jeho motivaci. V rámci výuky pořádáme 

zájezdy na baletní představení a diskutujeme s žáky o zhlédnuté akci.  

Nabízíme žákům možnost individuální prezentace i kolektivní spolupráce na veřejných 

vystoupeních během školního roku, především na závěrečném vystoupení všech žáků. Metodikou 

výuky vytváříme pro své žáky předpoklady pro další odborné studium na školách uměleckého typu.   

 

 

Charakteristika předmětů tanečního oboru 

 

 

Taneční průprava: 

Vede ke správnému držení těla ve všech základních polohách i v pohybu z místa a učí 

prostorové orientaci. 

 

Taneční gymnastika: Zvyšuje celkovou pohyblivost, pružnost, obratnost a koordinaci  

těla, pracuje na postupném ovládání jednotlivých částí těla. 

 

Základy současného tance: 

Rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, učí žáky uvědoměle  

řídit pohyb z těžiště, citlivě vyjádřit soudobou hudbu vlastními náměty. 

 

Základy lidového  tance: 

Rozvíjí smysl pro taneční formu a pohybovou souhru, učí základní kroky českých a 

moravských lidových tanců. 

 

Základy klasické taneční techniky: 

Upevňuje správné drženími těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje 

pohybovou koordinaci, rovnováhu a čistotu pohybu. 

 

Taneční praxe: 
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Navazuje na vyučovací předměty a slouží k přípravě tanečních skladeb pro interní a veřejná 

vystoupení, úkolem taneční praxe je přivést žáky k tanci. 

 

Současný moderní tanec: 

Navazuje na studium Současného tance prvního stupně, a rozvíjí uplatnění všech získaných 

poznatků v jednoduchých i složitých kombinacích v prostorových, dynamických i časových 

obměnách.  

 

Taneční dílna: 

Náplní tohoto předmětu je vést žáky při tvorbě tanečních skladeb ke spolupráci se skupinou, a 

k zodpovědnosti za svůj výkon, podílet se na tvorbě taneční skladby výběrem hudby, tématu, 

choreografie a scénografie. 

 

 

 

        Přípravné studium I. stupně 

 

Přípravné studium 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.roč. 2.roč. 

            

Přípravná taneční výchova 

 

 

Pohybová průprava 1,5 2 

 

  

 Pohybová průprava 

 

 Žák: 

 

 zvládne základní polohy - leh na zádech, leh na břiše, sed roznožný, sed zkřižmo, sed 

snožný, postoj v první a druhé pozici 

 cítí orientaci v prostoru - přirozená chůze, běh, poskočný krok vpřed, cval bočně, výskoky 

ve stoji 

 zvládá pohybové dovednosti a obratnost - kotoul vpřed, "svíčka", "kolíbka", změny 

základních poloh 

 dokáže rozlišit tempo (pomalé, rychlé), hudební zvuk (vysoko, nízko), dynamika (silně, 

slabě), cítění předtaktí 

 dokáže vystoupit před diváky a předvést naučený tanec 

 

 

Poznámka:  

 Tempo probíraného učiva se řídí nejen nadáním jednotlivých žáků, ale i celkovou úrovní 

třídy. Pokračujeme ve výuce teprve tehdy, když žáci zadanou látku skutečně pochopí a 

dokáží s ní tvořivě pracovat. 

 U předškolních dětí  přetrvává na počátku tendence k hravosti, která se v souvislosti s 

hudebními aktivitami dětí projevuje spontánní motorikou celého těla, sklonem k 

rychlému střídání zájmů a činnost a celostním vnímáním. Proto jsou také jednotlivé 

hudební aktivity záměrně střídány s aktivitami pohybovými v komplexní hudební hře, 
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která aktivizuje co nejvíce smyslových orgánů a podporuje rozvoj senzomotorického 

učení. Děti jsou postupně schopné vytrvalejší koncentrace a úmyslné pozornosti, což se 

projevuje mimo jiné i ve zvýšené schopnosti prožívání hudby a chápání jejích zákonitostí. 

Dokážou se snadněji orientovat v hudební struktuře, chápat vztahy mezi částmi skladby a 

celkem. 

 

 

I. stupeň základního studia             

                         
Základní studium 

I. stupeň 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

            

           Taneční tvorba a interpretace 

 

 

 

 

 

Recepce a reflexe tanečního umění 

 

Taneční průprava 1 1 - - - - - 

       Taneční gymnastika 0,5 1 - - - - - 

Základy současného tance - - 0,5 0,5 1 1 1 

Základy lidového tance - - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Základy klasické taneční 

techniky 
  1 1 0,5 0,5 0,5 

Taneční praxe 0,5 1 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 1. ročník 
 

Předmět: Taneční průprava 

 Taneční gymnastika 

 Taneční praxe 

 

 

 

 Taneční průprava 

 

 Žák:  

 

 zvládá přirozenou chůzi - vpřed, vzad, ve výponu, v podřepu a s přednožováním skrčmo a  

také přirozený běh - vpřed a vzad 

 rozezná poskočný skok vpřed, cval bočně, přísunný a přeměnný krok 

 systémově se zabývá proskoky - v I. a II. pozici, podřepy pérováním - výskoky 

 provádí v pomalém tempu otáčky o 90°, 180°, 360° 

 vnímá prostor - kruh, diagonály, šachovnicové postavění čelem k učiteli, ve vztahu ve 

dvojicích, skupinách, jednotlivě 

 s pomocí korepetitora - prohlubuje hudební průpravu, tempo, dynamiku  
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 Taneční gymnastika 

 

 Žák: 

 

 dokáže základní obratnost - kotoul vpřed, kotoul vzad, kotoul roznožmo, kotoul s výskokem 

a výdrží v dané pozici, ,,svíčka“, převaly  v lehu, převaly ze sedu na patách 

 zvládá průpravné cviky v přízemních polohách (lehy, sedy, kleky) 

 

 

 Taneční praxe 

 

 Žák: 

 

 uplatňuje získané dovednosti v taneční praxi, jako jsou taneční hry, jednoduché lidové tance, 

taneční skladbičky na základě dětské improvizace 

 zařazuje do tanečních improvizací taneční návyky, prohlubuje si fantazii a motivuje se 

ročním obdobím, hudebními motivy a tanečním nářadím - míče, šátky, obruče 

 používá k improvizaci jednoduché prostorové změny 

 

 Poznámka: 

 Tempo probíraného učiva se řídí nejen nadáním jednotlivých žáků, ale i celkovou úrovní 

třídy. Pokračujeme ve výuce teprve tehdy, když žáci zadanou látku skutečně pochopí a 

dokáží s ní tvořivě pracovat.  

 Uplatňuji individuální přístup a začlenění některých dětí do vyššího ročníku, vzhledem 

k jejich dispozicím, tanečním výsledkům a zájmu o tanec                            

 

 

 

 2. ročník 
 

 

Předmět: Taneční průprava 

 Taneční gymnastika 

 Taneční praxe 

 Taneční průprava 

 

 Žák: 

 

 fixuje správné držení těla na místě, v pohyb z místa 

 má rozvinutý smysl pro tempo, rytmus, dynamiku, rytmická cvičení v dvoudobém, třídobém 

a čtyřdobém taktu 

 zvládá průpravu pro skoky v I. a II. pozici 

 má správné držení ramen. šíje a hlavy, horní končetiny fixuje v určité poloze 

 zdokonaluje správné držení ramen, šíje a hlavy, horní končetiny fixuje v určité poloze 

 vyjmenuje názvy základních prvků 
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 Taneční gymnastika 

 

 Žák: 

 

 zvládá kotouly roznožmo vpřed, vzad, ze dřepu a stoje, průpravu pro přemet stranou 

 dokáže zapojit jednoduché paže 

 

 

 Taneční praxe 

 

 Žák: 

 

 v improvizaci vyjadřuje vlastní náměty, jako je příroda, pohádkové postavy  

 uplatňuje  pohybové návyky, dovednosti a rozvíjí fantazii 

 v hodinách používáme kromě rekvizit, kostýmové prvky- sukýnky, čepičky, tykadla, ouška, 

čumáčky, atd., které pomáhají u dětí navodit atmosféru, pocity, které prohlubují jejich 

fantazii 

 

 Poznámka: 

 Tempo probíraného učiva se řídí nejen nadáním jednotlivých žáků, ale i celkovou úrovní 

třídy. Pokračujeme ve výuce teprve tehdy, když žáci zadanou látku skutečně pochopí a 

dokáží s ní tvořivě pracovat.  

 Uplatňuji individuální přístup a začlenění některých dětí do vyššího ročníku, vzhledem 

k jejich dispozicím, tanečním výsledkům a zájmu o tanec.                                                     

                                                   

 

 

 3. ročník 

 
 

Předmět: Základy současného tance 

  Základy lidového tance 

  Základy klasické taneční techniky 

 Taneční praxe 

 Základy současného tance 

 

 Žák: 

 

 umí koordinovat pohyby těla v přízemích polohách a v polohách na volnosti 

 umí zařadit do vazeb - chůzi dostředivou, chůzi bočně s překřížením vpřed a vzad, chůzi ve 

výpadu, běh vpřed a vzad, poskočný krok, cval, otáčky v obou směrech, otáčky poskočnými 

kroky v kombinaci s cvalem, přeskokem a hladkými kroky 

 obratnost obohacuje vazbami- kotoulů vpřed a vzad, ,,svíčky“, ,,mosty“ a přemety stranou 
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 Základy lidového tance 

 

 Žák: 

 

 zvládá základní prvky dětských lidových her a tanců - při výuce používá cvičné sukně 

 používá podřepy, dřepy, výpony, jednoduché pérování, držení paží 

 pozná a respektuje tempo a rytmus  

 

 

 

 Základy klasické taneční techniky 

 

 Žák: 

 

 zvládá správné držení těla, postavení u tyče - čelem, bokem, pozice dolních končetin - I., II., 

III. pozice, pozice horních končetin - přípravná poloha 

 přenese váhu těla na stojnou končetinu 

 zvládá základy skoku 

 

 

 Taneční praxe 

 

 Žák: 

 

 uplatňuje získané dovednosti 

 uplatňuje prostorové vztahy dvojic, trojic, skupin 

 v improvizaci předvede vyjádření nálady drobných hudebních skladeb, nebo  vlastních 

námětů 

 

 Poznámka: 

 Tempo probíraného učiva se řídí nejen nadáním jednotlivých žáků, ale i celkovou úrovní 

třídy. Pokračujeme ve výuce teprve tehdy, když žáci zadanou látku skutečně pochopí a 

dokáží s ní tvořivě pracovat.  

 Uplatňuji individuální přístup a začlenění některých dětí do vyššího ročníku, vzhledem 

k jejich dispozicím, tanečním výsledkům a zájmu o tanec. 

 

 

 

 4. ročník 
 

 

Předmět: Základy současného tance 

  Základy lidového tance 

  Základy klasické taneční techniky 

 Taneční praxe 
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 Základy současného tance 

 

 Žák: 

 

 provádí plynulý, harmonický pohyb celého těla v krátkých pohybových vazbách na místě i 

v pohybu z místa 

 má zafixované dřepy, podřepy, výpony, pérování v kolenou, nártech, výskoky, obraty 

 provádí pohyb z místa - chůze, běh, poskok, cval, skoky provádí z různou dynamikou a 

vyvažováním horních končetin v různých půdorysných drahách, jednotlivě, ve dvojicích, 

skupinách 

 Základy lidového tance 

 

 Žák: 

 

 obohacuje taneční kroky- potlesky, podupy, obraty z otáčkami v různém tempu 

 provede základní formy tanečních kroků 

 

 

 Základy klasické taneční techniky 

 

 Žák: 

 

 předvede základní taneční prvky ve IV. pozici u tyče a na volnosti  

 umí použít skoky - dálkové, střihové, echappe saute s pažemi s I. pozice přes II. pozici do I. 

pozice 

 

 

 

 

 Taneční praxe 

 

 Žák: 

 

 používá probrané taneční kroky  

 tanečně ztvární vhodnou hudební skladbu 

 

 

 

   Poznámka: 

 Tempo probíraného učiva se řídí nejen nadáním jednotlivých žáků, ale i celkovou úrovní 

třídy. Pokračujeme ve výuce teprve tehdy, když žáci zadanou látku skutečně pochopí a 

dokáží s ní tvořivě pracovat.  

 Uplatňuji individuální přístup a začlenění některých dětí do vyššího ročníku, vzhledem 

k jejich dispozicím, tanečním výsledkům a zájmu o tanec. 
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 5. ročník 
 

Předmět: Základy současného tance 

  Základy lidového tance 

  Základy klasické taneční techniky 

 Taneční praxe 

 

 

 Základy současného tance 

 

 Žák: 

 

 zvládá delší vazby v přízemních polohách- překážkové sedy, převaly, hrudní vlny s citlivým 

doprovodem horních končetin 

 umí začlenit do vazeb - chůzi, běh, poskoky, cval, skoky, otáčky    

 

 

 Základy lidového tance 

 

 Žák: 

 

 umí zařadit do lidových tanců obtížnější kroky 

 zvládá obohatit tanec o víření, točení pod prstem, o otáčky sólové i v párech 

 

 

 Základy klasické taneční techniky 

 

 Žák: 

 

 zná a provede základní pozice a prvky klasické taneční techniky 

 zvládá zapojení paží v pomalém tempu 

 

 

 Taneční praxe 

 

 Žák: 

 

 umí se vyjadřovat pohybem a buduje si individuální pohybový slovník 

 používá získané pohybové dovednosti k vlastní tvořivé práci 

 

 Poznámka: 

 Průprava různých tanečních stylů navazuje na taneční praxi a výběr tanečního vystoupení, a 

to vždy v určitém časovém intervalu, aby výuka jednotlivých tanečních prvků gradovala jak 

v náročnosti, tak v paměťově dispozici určitého věku  

 Tempo probíraného učiva se řídí nejen nadáním jednotlivých žáků, ale i celkovou úrovní 

třídy. Pokračujeme ve výuce teprve tehdy, když žáci zadanou látku skutečně pochopí a 

dokáží s ní tvořivě pracovat.  
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 Uplatňuji individuální přístup a začlenění některých dětí do vyššího ročníku, vzhledem 

k jejich dispozicím, tanečním výsledkům a zájmu o tanec.                                            

 

 

 

 6. ročník 

 
 

Předmět: Základy současného tance 

  Základy lidového tance 

  Základy klasické taneční techniky 

 Taneční praxe 

 

 

 Základy současného tance 

 

 Žák: 

 

 orientuje se v nejrůznějších vazbách pohybových prvků s důrazem na centrální pohyb - 

kontrakce 

 provede delší vazby probraných prvků v přízemních polohách na volnosti a v pohybu 

z místa.  

 

 Základy lidového tance 

 

 Žák: 

 

 zvládá pérování vahou i tahem 

 zapojuje horní končetiny 

 provede základní formy tanečních kroků 

 

 

 Základy klasické taneční techniky 

 

 Žák: 

 

 provede prvky klasické taneční techniky, jejich drobné vazby u tyče i na volnosti 

 využívá V. pozici a pracuje s hlavou 

 

 

 Taneční praxe 

 

 Žák: 

 

 chápe svou roli ve skupině, využívá prostorovou spolupráci 

 dokáže tanečně ztvárnit vhodnou hudební skladbu 
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 Poznámka: 

 Průprava různých tanečních stylů navazuje na taneční praxi a výběr tanečního vystoupení, a 

to vždy v určitém časovém intervalu, aby výuka jednotlivých tanečních prvků gradovala jak 

v náročnosti, tak v paměťově dispozici určitého věku.  

 Tempo probíraného učiva se řídí nejen nadáním jednotlivých žáků, ale i celkovou úrovní 

třídy. Pokračujeme ve výuce teprve tehdy, když žáci zadanou látku skutečně pochopí a 

dokáží s ní tvořivě pracovat.  

 Uplatňuji individuální přístup a začlenění některých dětí do vyššího ročníku, vzhledem 

k jejich dispozicím, tanečním výsledkům a zájmu o tanec.        

                                         

 

 

 

 7. ročník 
 

 

Předmět: Základy současného tance 

  Základy lidového tance 

  Základy klasické taneční techniky 

 Taneční praxe 

 

 

 Základy současného tance 

 

 Žák: 

 

 zvládá probrané prvky a jejich nejrůznější vazby v polohách přízemních, u tyče, na volnosti 

i v pohybu z místa s důrazem na centrální pohyb - kontrakci 

 samostatně řeší přiměřené prostorové, rytmické a výrazové úkoly 

 v improvizaci vytváří vazby s ohledem na své individuální možnosti a předpoklady 

 používá současné trendy moderního tance 

 

 Základy lidového tance 

 

 Žák: 

 

 umí spolupracovat ve skupině, dvojici, trojici a aktivně se zapojuje do ztvárněných tanců 

 zařazuje čardášové kroky a kroky vířivé 

 používá správné držení paží 

 

 Základy klasické taneční techniky 

 

 Žák: 

 

 koordinuje pohyby dolních a horních končetin, hlavy 

 zvládá základní skoky klasické taneční techniky 

 utváří složitější skokové vazby a taneční vazby 
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 Taneční praxe 

 

 Žák: 

 

 provede složitější prostorové, rytmické a výrazové úkoly 

 podílí se na závěrečném absolventském vystoupení 

 

 

 Poznámka: 

 Průprava různých tanečních stylů navazuje na taneční praxi a výběr tanečního vystoupení, a 

to vždy v určitém časovém intervalu, aby výuka jednotlivých tanečních prvků gradovala jak 

v náročnosti, tak v paměťově dispozici určitého věku.  

 Tempo probíraného učiva se řídí nejen nadáním jednotlivých žáků, ale i celkovou úrovní 

třídy. Pokračujeme ve výuce teprve tehdy, když žáci zadanou látku skutečně pochopí a 

dokáží s ní tvořivě pracovat. 

 Uplatňuji individuální přístup a začlenění některých dětí do vyššího ročníku, 

           vzhledem k jejich dispozicím, tanečním výsledkům a zájmu o tanec. 

        

 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

 

 

          Přípravné studium II. stupně je realizováno formou individuálního učebního plánu. Žák plní 

požadavky I. stupně. Výuka se uskutečňuje v rozsahu minimálně dvou vyučovacích hodin týdně a je 

vedena sloučením se 7. ročníkem I. stupně nebo sloučením s I. ročníkem II. stupně. 

 

 

II. stupeň základního studia 

 

 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

  Počet hodin v ročníku týdně      

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Současný moderní tanec 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Klasická taneční technika 1 1 1 1 

Taneční praxe 1 1 1 1 

Taneční dílna 0,5 0,5 0,5 0,5 
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 1. ročník 
 

 

Předmět: Současný moderní tanec 

 Klasická taneční technika 

 Taneční praxe 

 Taneční dílna 

 

 

 

 Současný moderní tanec 

 

 Žák: 

 používá techniku přirozeného pohybu a zákonitosti pohybového ústrojí 

 uplatňuje získané poznatky v jednoduchých i složitých kombinacích v prostorových, 

dynamických i časových obměnách 

 provede své pohyby s ohledem na plynulost, koordinaci celého těla 

 

 

 Klasická taneční technika 

 

 Žák: 

 

 umí využít učební látku prvního stupně základního studia 

 provádí cvičení u tyče a na volnosti v rychlejším tempu 

 

 

 

 Taneční praxe 

 

 Žák: 

 

 prezentuje svou choreografickou tvorbu 

 vnímá vnější a vnitřní prostor 

 

 Taneční dílna 

 

 Žák: 

 

 navrhuje a podílí se na výběru taneční skladby 

 spolupracuje s ostatními členy souboru na společné tvorbě 

 

 

 Poznámka: 

 Výuka druhého stupně je vedena vždy sloučením dvou, tří až čtyř ročníků a jejich počet 

závisí na naplnění kapacity jednotlivých ročníků. Tempo probíraného učiva závisí na úrovni 

jednotlivců a celé skupiny.   
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 2. ročník 
 

Předmět: Současný moderní tanec 

 Klasická taneční technika 

 Taneční praxe 

 Taneční dílna 

 

 

 Současný moderní tanec 

 

 Žák: 

 

 spoluvytváří a aktivně se zapojuje do interpretačních a tvůrčích činností 

 prezentuje získané poznatky a využívá získané pohybové dovednosti 

 v improvizaci realizuje své individuální pohybové vyjádření a rozvíjí svou pohybovou 

fantazii 

 

 

 Klasická taneční technika 

 

 Žák: 

 

 užívá potenciálu jemu dostupné techniky pohybu 

 provede pohybové úkony vyšší technické a obsahové náročnosti 

 utváří individuálně nebo ve skupině vlastní choreografie 

 umí pracovat s dynamikou 

 Taneční praxe 

 

  Žák: 

 

 objektivně zhodnotí svůj taneční výkon 

 umí posoudit choreografické dílo a diskutuje o něm 

 

 

 Taneční dílna 

 

  Žák: 

 

 umí obohatit vznikající pohybové variace vlastními prvky 

 zvládá se zapojit do přípravy choreografie ve všech jejich složkách 

 

 Poznámka: 

 Výuka druhého stupně je vedena vždy sloučením dvou, tří až čtyř ročníků a jejich počet 

závisí na naplnění kapacity jednotlivých ročníků. Tempo probíraného učiva závisí na úrovni 

jednotlivců a celé skupiny.   
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 3. ročník 
 

Předmět: Současný moderní tanec 

 Klasická taneční technika 

 Taneční praxe 

 Taneční dílna 

 

 Současný moderní tanec 

 

 Žák: 

 

 uplatňuje souhru tělesných těžišť 

 je schopen využít individuálního pohybového slovníku 

 aktivně přistupuje k novým trendům moderního tance 

 uplatňuje získané poznatky v jednoduchých i složitých kombinacích 

 

 Klasická taneční technika 

 

 Žák: 

 

 má smysl pro výrazovou formu a styl tanečního pohybu 

 užívá odborné názvosloví a tvoří individuálně i ve skupině 

 provede obtížnější prvky na volnosti 

 

 Taneční praxe 

 

 Žák: 

 

 improvizaci vnímá jako základ autorské tvorby 

 koriguje chyby u sebe i ostatních 

 umí se zapojit při scénickém řešení choreografického díla 

 

 Taneční dílna 

 

 Žák: 

 

 ovládá prvky současného tance 

 má vybudované své osobité pohybové vyjádření 

 

 Poznámka: 

 Výuka druhého stupně je vedena vždy sloučením dvou, tří až čtyř ročníků a jejich počet 

závisí na naplnění kapacity jednotlivých ročníků. Tempo probíraného učiva závisí na úrovni 

jednotlivců a celé skupiny.   
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 4. ročník 
 

 

Předmět: Současný moderní tanec 

 Klasická taneční technika 

 Taneční praxe 

 Taneční dílna 

 

 

 Současný moderní tanec 

 

 Žák: 

 

 vědomě využívá hudebního doprovodu pro dokreslení své choreografie 

 experimentuje s novými trendy moderního tance 

 uplatňuje získané poznatky v jednoduchých i složitých choreografiích  

 

 

 Klasická taneční technika 

 

  Žák: 

 

 zvládá dokonalejší pohybovou koordinaci a prohloubí smysl pro formu a styl tanečního 

pohybu 

 ve svém tanečním provedení má jistotu i u provedení náročnějších prvků  

 

 Taneční praxe 

 

  Žák: 

 

 má osobité pohybové vyjádření a uplatňuje ho v práci s motivem, tématem, formou a 

kompozicí 

 prezentuje vlastní choreografickou tvorbu 

 

 

 Taneční dílna 

 

  Žák: 

 

 umí pracovat v kolektivu a je schopen diskuse a sebereflexe 

 prezentuje vlastní pohybovou tvorbu v rámci skupiny 

 

 Poznámka: 

 Výuka druhého stupně je vedena vždy sloučením dvou, tří až čtyř ročníků a jejich počet 

závisí na naplnění kapacity jednotlivých ročníků. Tempo probíraného učiva závisí na úrovni 

jednotlivců a celé skupiny. 
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Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

 

 

Žák je řazen do odpovídajícího ročníku, kde se mu zvyšují nároky zadáváním náročnějších 

úkolů, kladením důrazu na samostatnost žáka a individuálního přístupu učitele. 

Žák s mimořádným nadáním může být začleněn podle svých schopností a dispozic do třídy 

vyššího ročníku, kde jsou na něj kladeny vyšší nároky.  

 

Žák s mimořádným nadáním nemá výuku podle individuálního vzdělávacího plánu, neboť 

v Tanečním oddělení neprobíhá výuka z rozšířeným počtem vyučovacích hodin.  

Žák je podporován v samostatných aktivitách a získanou dovednost může zúročit při 

přijímacích řízeních na jiné umělecké a odborné školy. Vyučující je mu nápomocen ve všech 

odborných a praktických otázkách.  

 

 

 

Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

Žák je začleněn do odpovídajícího ročníku, pokud má potřebné schopnosti nutné ke studiu. 

Současně je zohledněno zdravotní hledisko a individuální přístup, ale není vyučován podle 

individuálního vzdělávacího plánu, který v kolektivní výuce tanečního oboru a podmínkách školy 

není možný.  

 

 

 

Studium pro dospělé (SPD) 

 

 

Absolventům druhého stupně T.O., zařazeným do studia pro dospělé, bude vypracován 

studijní plán, který vypracuje učitel, schválí ředitel a bude vložen do třídní knihy. 

 

 

 

Hodnocení žáků v tanečním oddělení - klasifikace 

 

 

 Žák je upozorňován na klady a nedostatky ústně v každé hodině, nebo průběžně v celém 

období školního roku. Žák svými výsledky v hodinách dává podklady pro čtvrtletní písemné 

hodnocení.  

Žáka též hodnotíme podle skupinové spolupráce a veřejné prezentace. Žák by měl být 

hodnocením motivován. V hodinách průběžně probíhá také skupinová reflexe a sebereflexe žáků. 

Žáci přípravného oddělení dostávají místo písemné klasifikace za zvládnuté prvky kreslené obrázky 

znázorňující jimi zvládnutý prvek, které je motivují. 

Závěrečné vystoupení slouží jako zkouška a postup do dalšího ročníku. 
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55..44  LLIITTEERRÁÁRRNNĚĚ  --  DDRRAAMMAATTIICCKKÝÝ  OOBBOORR  
 

 

 

Charakteristika oboru 
 

     Literárně – dramatický obor rozvíjí umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti. Nástrojem 

výuky LDO je dramatické umění. 

     Dramatické umění, pod odborným pohledem, učí žáky týmové práci, úctě jednoho k druhému, 

vnímání sebe sama i druhých. Rozvíjí umělecké vlohy žáka, nabádá ho k představivosti. Zahrnuje i 

mluvní a pohybovou průpravu zaměřenou na rozvoj technických, výrazových, mluvních a 

pohybových dovedností. 

     Náplní výuky je skupinová dramatická průprava s individuálním přístupem ke každému žáku a 

studentu. Napomáhá získávat srozumitelnost a hlasitost mluveného projevu a schopnost 

improvizace. 

      Základem výuky je dramatická hra, která učí žáky tvořivě přistupovat k zadané předloze a 

aktivně se podílet na vytváření vztahů vzájemné spolupráce ve skupině. 

      Nedílnou součástí výuky je také individuální práce na zvolené látce  (poezie, monolog, próza, 

dialog…). Předpokladem je volba přiměřené předlohy, jejích uměleckých a myšlenkových kvalit, 

které žáci při hlubším seznamování rozeznávají a hodnotí. 

      LDO poskytuje spolehlivý základ nejen pro další umělecké studium, ale i pro jiné profese. 

 

 

 

I. stupeň základního studia 

 

 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

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

Dramatická průprava 1,5 2 - - - - - 

Herecká tvorba – volitelný předmět - - 2 2 2 2 2 

Práce s textem a přednes - - 0,5 1 1 1 1 

Slovesnost - volitelný předmět - - 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

Učební osnovy 

 
 



 

183 

 Dramatická průprava 
 

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 ovládá jednoduchou dramatickou hru 

 uplatňuje pohybové schopnosti 

 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 ovládá správnou výslovnost 

 interpretuje dramatický text vybraný pedagogem  

 plně spolupracuje při jednoduchých představeních se svými spolužáky 

 

 Herecká tvorba  

 

 3. ročník 

 
 Žák: 

 

 udržuje a zvyšuje úroveň dramatického projevu 

 využívá vhodné pohybové prostředky 

 vytvoří s ostatními dramatické tvary 

 

 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 využívá divadelní výrazové prostředky 

 zvládá komunikaci se svými spolužáky v daném dramatickém textu 

 sděluje své připomínky 

 

 

 5. ročník 
 

 Žák: 

 

 podílí se na realizaci divadelních představení 

 ovládá vyjádřit svůj vlastní názor 

 využívá své individuální schopnosti 
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 6. ročník 
 

 Žák: 

 

 respektuje práci druhých a zhodnotí ji 

 ovládá práci s dramatickým textem 

 rozpozná, kdy hraní vychází z pravdivého a přirozeného jednání 

 

 

 

 7. ročník 
 

 Žák: 

 

 plně se podílí na divadelních představeních 

 sám nebo s pomocí pedagoga vybere vhodný dramatický text 

 plně se podílí při jeho realizaci 

  

 

 Práce s textem a přednes 
 

 

 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 se orientuje v dramatickém textu 

 posoudí daný text 

 dokáže interpretovat svůj zážitek z dramatického díla 

 

 4.  ročník 
    

 Žák: 

 

 zvládá výrazové prvky dramatického přednesu 

 zvládá práci s textem za pomoci pedagoga 

 kultivovaně interpretuje daný text 

 

 5. ročník 
 

 Žák: 

 

 sám nebo s pomocí pedagoga vybere vhodný dramatický text 

 zvládá monolog i dialog 

 logicky vyjádří myšlenku autora 
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 6. ročník 
 

 Žák: 

 

 dbá na pravdivé vyjádření dramatického textu 

 emočně vyjádří např. smutek, radost apod. 

 určí odlišnost v přednosu a próze 

 

 

 7. ročník 
 

 Žák: 

 

 využívá veškerých dovedností a schopností při realizaci dramatického textu 

 sám vybere a rozebere dramatický text a kultivovaně jej interpretuje 

 rozvine své znalosti ve svém oblíbeném dramatickém žánru 

 

 

 

Přípravný ročník II. stupně 

 

 

Přípravný ročník II. stupně je určen žákům, kteří na začátku školního roku nedovršili 14-ti let a 

nenavštěvovali I. stupeň základního studia na ZUŠ. 

 

 

Název vyučovacího předmětu Počet hodin v ročníku týdně 

Herecká tvorba 2 

Práce s textem, přednes 1 

Slovesnost  - volitelný předmět 1 

 

 

 

II. stupeň základního studia  

 

 

Název  

vyučovacího předmětu 

Počet hodin v ročníku týdně 

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 

Herecká tvorba 2 2 2 2 

Práce s textem a přednes 1 1 1 1 

Slovesnost  - volitelný předmět 1 1 1 1 
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Učební osnovy 

 Herecká tvorba 

 

 

 1. ročník 
 

 Žák: 

 

 podílí se na realizaci daného díla 

 respektuje práci druhých a zhodnotí ji 

 respektuje připomínky druhých 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 aktivně se zapojuje do vyhledávání dramatického díla 

 sděluje své připomínky 

 využívá své individuální schopnosti 

 podílí se na realizaci divadelních představení 

 

 

 3.  ročník 
  

 Žák: 

 

 se při realizaci představení osobně podílí na výběru díla, choreografie a rekvizit 

 vyhledá různé možnosti sdělení dramatického textu 

 

 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 vyhledá a určí příčiny nezdaru 

 zvládá jakýkoli úkol ve hře, který je zadán z pohledu režiséra 

 vědomě použije výrazové prostředky 

 umí vytvořit charakter divadelní postavy 

 

 

 Práce s textem a přednes 

 

 1. ročník 
 

 Žák: 
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 vybere vhodný text k individuální prezentaci 

 rozebere podstatu textu 

 

 

 2. ročník 
 

 Žák: 

 

 dbá na pravdivém vyjádření dramatického textu 

 určí odlišnost v přednesu prózy a poezie 

 

 

 3. ročník 
 

 Žák: 

 

 rozvine svoji schopnost pracovat na sobě 

 ovládá samostatně zhodnotit vyslechnutý přednes 

 rozvine si své znalosti ve svém oblíbeném dramatickém žánru 

 

 

 4. ročník 
 

 Žák: 

 

 rozvine si své znalosti ve svém oblíbeném dramatickém žánru 

 ovládá zhodnotit práci druhých a umí přijmout kritiku 

                                            

Žáci SPD jsou vzděláváni dle individuálního plánu, který vytvoří vedoucí LDO. Hodinová dotace 

odpovídá II .stupni vzdělávání. 
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6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními  

vzdělávacími potřebami 
 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vyučováni podle individuálního vzdělávacího 

plánu, jehož náležitosti vycházejí z příslušné legislativy (§ 16 zákona č. 561/204 Sb., vyhláška č. 

73/2005 Sb.) a  vyhlášky 72/2005 Sb. se řeší individuálně. 

 

Žáci jsou do této kategorie zařazováni ředitelem na základě: 

 vyjádření a žádosti rodičů 

 doporučení učitele  

 a na základě: 

◦ speciálně pedagogického vyšetření 

◦ nebo psychologického vyšetření školského poradenského zařízení (pedagogicko 

psychologická poradna, speciálně pedagogického centra)  

◦ popřípadě na základě doporučení lékaře 

 

     Minimální hodinová dotace výuky pro tyto žáky je stejná jako u žáků zařazených do základního 

studia, ve výjimečných případech může být hodinová dotace upravena vzhledem k omezení žáka. 

 

 

      Na ZUŠ Znojmo je možno vyučovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami za těchto 

podmínek: 

 ve škole je vytvořeno příznivé klima pro začlenění těchto dětí do výuky, včetně 

vyhovujících hygienických podmínek 

 

 výuka těchto dětí bude probíhat zásadně ve spolupráci s jejich rodiči 

 jsme schopni zajistit individuální přístup k takovým žákům a respektovat jejich možnosti v 

závislosti na jejich postižení 

 při výuce postižených dětí využijeme speciálních metod a forem práce v úzké spolupráci s 

odborníky 

 handicapovaní žáci budou vyučováni podle individuálních učebních plánů 

 ZUŠ Znojmo si vyhrazuje právo výběru těchto dětí do jednotlivých oborů, studijních 

zaměření a předmětů podle druhu a stupně jejich postižení 

 ZUŠ Znojmo je schopna vyučovat žáky nevidomé a slabozraké (je vybavena speciálním 

psacím strojem pro psaní  Brailova písma včetně proškoleného pedagoga) 

 budovy nejsou vybaveny  bezbariérovým přístupem, tudíž není možno vyučovat imobilní 

žáky – vozíčkáře 
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7. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 
 

 

 

     Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vyučováni podle individuálního vzdělávacího 

plánu, jehož náležitosti vycházejí z příslušné legislativy (par. 16 zákona č. 561/204 Sb., vyhláška č. 

73/2005 Sb.). 

 

     Žáci jsou do této kategorie zařazováni ředitelem na základě: 

 vyjádření a žádosti rodičů 

 doporučení učitele  

 a na základě: 

◦ speciálně pedagogického vyšetření 

◦ nebo psychologického vyšetření školského poradenského zařízení (pedagogicko 

psychologická poradna, speciálně pedagogického centra)  

◦ popřípadě na základě doporučení lékaře 

 

Minimální hodinová dotace výuky pro tyto žáky je stejná jako u žáků zařazených do základního 

studia, ve výjimečných případech může být hodinová dotace upravena vzhledem k omezení žáka. 

 

 

 

Vzdělávání žáků mimořádně talentovaných 
 

 

     Žáci mimořádně umělecky talentovaní jsou vyučováni podle individuálního studijního   plánu, 

který je přizpůsoben potřebám, schopnostem, dovednostem a znalostem žáka, zanesen v třídní 

knize, navržen učitelem a schválen ředitelem. 

 

 

      Žáci jsou do této kategorie zařazováni ředitelem na doporučení učitele a na základě 

mimořádných studijních výsledků, jakými jsou – úspěchy na soutěžích, účast na výjimečných 

koncertech, vystoupeních, výstavách, mimořádně aktivní účast na mezinárodních projektech a 

podobně. 

     Těmto žákům může být přidělena vyšší hodinová dotace na jeden školní rok. Toto zvýšení 

navrhuje učitel a schvaluje ředitel. Zvýšení hodinové dotace se poznačí do rozvrhu hodin, do třídní 

knihy a do individuálního studijního plánu. 

 

 

 

Vzdělávání  dospělých žáků (SPD) 

 
Vzdělávání dospělých žáků - studium pro dospělé - je navazující studium pro absolventy základního 

studia. Ve studiu pro dospělé jsou vyučováni žáci podle individuálních studijních plánů , který je 

přizpůsoben potřebám a schopnostem žáka. Realizuje se podle učebního plánu navrženého třídním 

učitelem a schváleného ředitelem školy. 
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8. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy  
 

Zásady a způsob hodnocení žáků 

 

 V naší ZUŠ jsou žáci hodnoceni známkou v průběhu školního roku, v pololetí a na konci 

školního roku (viz platná legislativa): 

 1 – výborný 

 2 – chvalitebný 

 3 – uspokojivý 

 4 – neuspokojivý 

 Celkový prospěch stanovujeme na vysvědčení třemi stupni: 

 prospěl (-a) s vyznamenáním 

 prospěl (-a) 

 neprospěl (-a) 

 

Průběžné hodnocení: 

 

 V průběhu školního roku je žák v individuální výuce hodnocen slovně v každé vyučovací 

hodině a minimálně jednou za měsíc známkou, kterou učitel zaznamená do třídní knihy a žákovské 

knížky. Klasifikaci v kolektivní výuce zaznamenává učitel do interního formuláře, příp. do 

žákovské knížky.    

                                          

 Známka zahrnuje:  

 zvládnutí zadaných úkolů 

 úroveň domácí přípravy 

 aktivitu a přístup žáka k práci ve vyučování    

 Žáky hodnotíme a klasifikujeme s ohledem na jejich osobní maximum. 

 

 Pro hodnocení žáka v jednotlivých vyučovacích hodinách mohou učitelé využít i alternativní 

formy hodnocení (např. razítka, obrázky, nálepky apod.), tyto prostředky mají pro žáky motivační 

funkci, nenahrazují klasifikaci. 

 

Hodnocení v pololetí a na konci školního roku: 

 

V pololetí a na konci školního roku je žák hodnocen známkou na vysvědčení. Tu stanovuje učitel na 

základě: 

1) Hodnocení za I. pololetí školního roku (všechny studijní obory): 

-   klasifikace v průběhu školního roku 

-   posouzení úrovně prezentace práce žáka na veřejnosti (vystoupení, výstavy apod.) 

- úrovně splnění kritérií stanovených v učebních osnovách (splnění učebních osnov hodnotíme 

stupněm 1). 

2) Hodnocení za II. pololetí školního roku: 

-  na základě výsledků postupové zkoušky a klasifikace v TK v II. pololetí (pouze HO) 

- na základě klasifikace v průběhu II. pololetí a úrovně splnění kritérií stanovených učebními 

osnovami (TO, VO, LDO) 
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Kritéria pro postup žáka do vyššího ročníku: 

 HO: úspěšné absolvování postupové zkoušky s hodnocením 1, 2 nebo 3 a hodnocení z 

povinného předmětu známkou 1, 2 nebo 3. 

 TO, VO, LDO absolvování nejméně jednoho vystoupení, koncertu, výstavy, představení za 

školní rok nebo úspěšné vykonání komisionální zkoušky. 

 

Kritéria pro absolvování stupně studia: 

 splnění učebních osnov daných tímto ŠVP pro I. či II. stupeň ZUŠ s hodnocením nejhůře 

stupněm 3 (uspokojivý) 

 absolventský koncert, výstava, vystoupení, představení, případně komisionální zkouška před 

komisí nejméně tří učitelů (viz platná legislativa) 

 

Komisionální zkoušky: 

 podléhají platné legislativě 

 učitel si může v odůvodněných případech (např. při dlouhodobé absenci žáka) vyžádat jejich 

konání 

 

Zásady hodnocení: 

 žák musí vědět, za co bude hodnocen 

 vycházíme z pozitivního hodnocení žáka 

 při hodnocení je možné přihlédnout k momentální indispozici žáka 

 

Charakteristika klasifikačních stupňů na vysvědčení: 

 1 – žák plní zadané úkoly a učební osnovy, ve výuce je aktivní, je schopný samostatné 

přípravy (přiměřeně ke svému věku), projevuje zájem o zvolený obor 

 2 – zadané úkoly a učební osnovy plní žák s drobnějšími nedostatky (na nižší úrovni) 

 3 – žák plní zadané úkoly a učební osnovy pouze částečně, jeho domácí příprava je 

průměrná 

 4 – žák neplní zadané úkoly a učební osnovy, má zásadní nedostatky v domácí přípravě  

 

Vlastní hodnocení školy   

 Frekvence, struktura a způsob zpracování vlastního hodnocení školy se řídí platnou legislativou. 

 

   

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: 

 podmínky ke vzdělávání 

 průběh vzdělávání 

 podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, 

rodičů a dalších osob na vzdělávání 

 výsledky vzdělávání žáků a studentů 

 řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 

zdrojům 

 

Poznámka - Vlastní hodnocení školy probíhá na zahajovací pedagogické radě a uměleckých 

radách 


