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2 CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY  
 

2.1 Počet oborů, velikost 
 

• Základní umělecká škola Kutná Hora je čtyřoborová. Nabízí výuku v  hudebním, 
výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru.  

• Kapacita  školy je 715 žáků. 

• Naplněnost školy bývá každoročně nejvyšší. 

• Místa poskytování vzdělávání:  Vladislavova 376, Libušina 380, Lierova 146 (odl. 
prac.) - Kutná Hora 

 
 
 

2.2 Historie a současnost 
 

Škola byla založena jako Městská hudební škola 1. října 1930. Jejím zakladatelem a 
prvním ředitelem byl hudební skladatel Jaroslav Francl. Během doby se její název 
několikrát změnil přes Lidovou školu umění až k dnešnímu názvu Základní umělecká škola 
Kutná Hora. V prvních letech působení školy měli žáci možnost vzdělávat se pouze 
v hudebním oboru. Postupem času se přidávali i ostatní obory a zvyšoval se i počet žáků. 
Od 70. let je škola plně čtyřoborová.  V současné době se řadí se svojí  kapacitou 715 
žáků k největším základním školám v Kutné Hoře. Od svého založení vychovala škola 
velké množství hudebníků, výtvarníků i těch, kterým vštěpovala lásku k tanci a pohybu, 
poezii i divadlu. Z mnohých absolventů se stali profesionální umělci, jiní se po letech 
vrátili do školy jako pedagogové. Škola se podílí na pořádání významných kulturních akcí 
a  je nedílnou součástí veřejného kulturního života nejen města, ale i celého regionu. 
 

 
 
 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 
 

• Pedagogický sbor Základní umělecké školy Kutná Hora je stabilizovaný, genderově 
vyvážený s nižším věkovým průměrem.  

• Odborným zaměřením i počtem pedagogů plně pokrývá šíři nabídky pro vzdělávání ve 
všech uměleckých oborech a studijních zaměření.  

 
 
 

2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce 
 

• Škola má kromě spolupráce s ostatními ZUŠ v regionu navázané kontakty i se 
spřátelenými zahraničními školami.  

• Spolupravcuje se školami v Kutné Hoře regionu.  
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• Pravidelně se žáci i pedagogové účastní kulturních projektů města.  

• Naše škola je partnerem  Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora, se kterým 
má uzavřené Memorandum o spolupráci. 

• Škola uzavřela spolupráci s GASK. Využívá zde také Lektorské centum.  

• Od září 2021 úzce spolupracuje také s Dačického domem.  

• Od počátku ZUŠ OPEN se každoročně zapojuje i do společných projektů v rámci 
regionu. 

 
 

2.5 Vybavení školy a její podmínky 
 
. 

• ZUŠ Kutná Hora  využívá pro svoji činnost několik různých pracovišť, která jsou  
vybavena hudebními nástroji, audiovizuální a multimediální výpočetní technikou a 
ostatními pomůckami potřebnými k výuce. 

• Všechny učebny jsou plně využity pro výuku. 

• Žáci pořádají koncerty v koncertního sále, malém koncertním sále s klasickými 
varhanami, na venkovní scéně. Dále škola využívá ostatní prostory ve městě (kostel 
sv. Jana Nepomuckého, kostel sv. Jalkuba, Dačického dům, konertní sál GASK,…) 

• Žáci výtvarného oboru využívají k prezentaci svých děl Galerie Ve sklepě a Galerii 
Chodba, Výstavní síň spolkového domu a i mnoho dalších  výstavních ploch. 

• Další koncerty, vystoupení a výstavy se konají v ostatních sálech v Kutné Hoře. 

• Škola disponuje základním inventářem hudebních nástrojů, některé  si mohou žáci na 
určitou dobu zapůjčit. 

• Materiální vybavení školy je podle  možností rozšiřováno a systematicky obnovováno. 
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3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE   
 
 
 

3.1 Zaměření a poslání školy 
 

• Posláním naší  umělecké školy je rozvíjet a kultivovat osobnost dětí po umělecké i 
lidské stránce a obohacovat umělecký život ve městě Kutná Hora a celém regionu.  

• Soustavnou uměleckou činností u žáků  pěstovat pracovní návyky a morální 
vlastnosti, které spoluutvářejí jejich pozitivní hodnotovou orientaci v životě.  

• Tvůrčí aktivity chceme rozvíjet v krásném historickém  prostředí školy, která 
spolupracuje s dalšími vzdělávacími institucemi jak na místní, tak i mezinárodní 
úrovni.   

• Podporujeme mezioborovou spolupráci a klademe důraz na rovnoprávné 
postavení všech našich uměleckých oborů bez rozdílu velikosti. 

• Naším cílem není vychovávat pouze koncertní umělce. Chceme ovlivnit co největší 
množství žáků a rozšiřovat tím jejich  kulturní přehled.  

• Připravuje žáky, kteří se zajímají o   další studium na středních nebo vysokých školách 
uměleckého typu, k přijímacím pohovorům. 
 

   
 

 

3.2 Vize školy 
 

• Chceme být i nadále školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede 
k nám své děti, školou, která chce být hlavním nositelem a udržovatelem 
kulturních tradic ve městě a iniciátorem oživení kulturních hodnot ve městě.  

• Škola si i do budoucna klade za cíl pěstovat u mladé generace umělecké cítění, 
vychovávat je k lásce a porozumění hudebnímu, výtvarnému, tanečnímu i 
literárně dramatickému umění a k citlivému vnímání všech kulturních hodnot.  

• Neustále budujeme otevřené, přátelské, kulturní prostředí a klademe důraz na 
důvěru mezi učiteli, žáky a rodiči.  
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4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ  STRATEGIE    
 

Společné pro všechny obory: 
• Zapojujeme žáky do společných uměl. aktivit ve škole a tím podporujeme mezioborovou 

spolupráci. 

• Vedeme žáky k prezentaci jejich dovedností na veřejnosti (koncerty, vernisáže) a k účasti na 
soutěžích. 

• Udržujeme kontakt s bývalými žáky školy a umožňujeme jim se i dále zapojovat do dění ve škole. 

• Pozitivně motivujeme žáky tím, že jim ukazujeme možnosti a cíle poctivé práce. 

• Škola navazuje hudební přátelství se  zahraničními  školami a umožňuje tím poznání jiného typu 
škol a zapojení se do společných projektů.  

• Připravujeme žáky pro další studium na středních nebo vysokých školách uměleckého typu. 
 

 

Hudební obor: 
• Zadáváme  vhodně zvolený repertoár, úměrně k věku a vyzrálosti žáka. 

• Připravujeme  žáky na jednotlivá vystoupení a vždy jim osvětlíme význam těchto akcí. 

• Průběžně kontrolujeme žákovu docházku do Hudební nauky a Hudební nauky sborového zpěvu a 
konzultujeme s ním na hodinách aktuálně probíranou látku a vysvětlujeme nejasnosti. 

• Motivujeme mladší žáky k práci  společným secvičením jednoduché skladby i se staršími žáky. 

• Podle indiv. možností zapojujeme žáky do kolektivní interpretace. 

• V individ. výuce pomocí vhodné metodiky vybavíme  žáka technickými a výrazovými prostředky, 
aby byl schopen uplatnit se v orchestru nebo  v různých jiných komorních seskupeních. 

• Klademe důraz na žáka, aby byl schopen posouzení vlastních výkonů. 
 

 

Výtvarný obor: 
• Zadáváme úkoly podle schopností žáka, které umožní prožitek z tvorby. 

• Podporujeme samostatné řešení problému citlivou konzultací. 

•  Zařazujeme do výuky zadání takových témat, aby žák měl možnost vlastní volby zpracování. 

• Společně hodnotíme tvorbu jednotlivců v kolektivu, podporujeme je ve spolupráci. 

• Poukazujeme na umělecké  aktivity osob v našem městě a navštěvujeme  se žáky tyto lokální 
výstavy. 

• Motivujeme žáky k práci zapojením do některé ze soutěží (i mezinárodních). 

• Zapojujeme práce žáků do veřejné prezentace školy. 

• Využíváme historii našeho města k praktickému seznámení žáků s jednotlivými historickými 
etapami dějin  umění. 

• Nacvičujeme s žáky technické postupy výtvarného zobrazování. 

• Seznamujeme žáky s rozsahem možností užití různých výtvarných technik. 

• Zakončení každé práce společně hodnotíme. 

• Zařazujeme do výuky návštěvy galerií vždy, když se koná něco zajímavého a poučného a 
diskutujeme s žáky nad tímto aktuálním děním. 

• V zadání práce dáme možnost volby v řešení úkolu, průběh práce konzultujeme společně. 
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Literárně-dramatický obor: 
• Žáky neustále seznamujeme s novinkami v oboru a diskutujeme o interpretaci. 

• Nabízíme možnost aktivního zapojení do dění ve škole. 

• Vedeme žáky k aktivní účasti v procesu tvorby  a podporujeme jejich vlastní nápady a  rozvíjíme 
jejich kreativitu. 

• Dáváme  prostor k vyjádření vlastního uměleckého cítění a názoru. 

• Při studiu  provádíme podrobný rozbor postav a děje. 

• Vedeme žáky k návštěvám divadelních představení (různých forem) a doporučujeme jim zajímavá 
představení. 
 

 
Taneční obor: 

• Formou hry rozvíjíme fantazii a schopnost vlastního pohybového vyjádření. 

• Vedeme žáky k aktivní účasti v procesu tvorby v oblasti tanečního umění a podporujeme jejich 
vlastní nápady a  rozvíjíme jejich kreativitu. 

• Všechny žáky aktivně zapojujeme do přípravy na vystoupení a soutěže. 

• Žákům vysvětlujeme význam  každého vystoupení. 

• Dáváme  prostor k vyjádření vlastního uměleckého cítění a názoru. 

• Vytváříme  choreografie dle technických a výrazových schopností všech žáků skupiny. 

• Společně s žákem vybíráme kostým k dané choreografii. 
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5 OBSAH HUDEBNÍHO OBORU   

 
 

 
 
 
 
 
Hudební obor je určen žákům s výrazným hudebním nadáním a předpoklady. Žáci mají 
možnost se vzdělávat v těchto  studijních zaměření: 

• Studijní zaměření Hra na klavír 

• Studijní zaměření Hra na varhany 

• Studijní zaměření Hra na cembalo 

• Studijní zaměření Hra na akordeon 

• Studijní zaměření Hra na housle 

• Studijní zaměření Hra na violu 

• Studijní zaměření Hra na violoncello 

• Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu 

• Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu 

• Studijní zaměření Hra na klarinet 

• Studijní zaměření Hra na saxofon 

• Studijní zaměření Hra na trubku 

• Studijní zaměření Hra na pozoun 

• Studijní zaměření Hra na baryton 

• Studijní zaměření Hra na kytaru 

• Studijní zaměření Hra na žánrovou kytaru 

• Studijní zaměření Hra na doprovodnou kytaru 

• Studijní zaměření Hra na bicí nástroje 

• Studijní zaměření Sólový zpěv, Studijní zaměření populární 
zpěv 

• Studijní zaměření Sborový zpěv 

• Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková 
tvorba 

V hodinách nástrojové výuky či zpěvu se učí zvládnout technické a výrazové prostředky 
zvoleného nástroje a seznamují se s jeho hodnotnou literaturou tak, aby se jim stal 
prostředníkem k vyjádření uměleckých myšlenek, k reprodukci přiměřených skladeb 
i k vlastním improvizacím. Své hudební vzdělání a myšlení rozvíjejí také při kolektivní výuce 
(Kolektivní interpretace, Komorní hra). Zde se žáci učí vzájemné spolupráci, nácviku 
společných skladeb, dodržování  pravidel a odpovědnosti za společné dílo. O formě výuky 
(orchestr, duo, trio,korepetice sboru,..) rozhoduje pedagog podle individuálních možností  a 
schopností žáka. V povinném předmětu  Hudební nauka žáci naleznou odpovědi na otázky, 
které se týkají základních hudebně teoretických znalostí,  rozvíjejí své vokální a intonační, 
rytmické a hudebně pohybové schopnosti a dovednosti. Své získané interpretační znalosti a 
dovednosti předvádějí na koncertech a vystoupeních.  
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5.1 Přípravné studium (PS) 
 
Přípravné studium je realizováno v několika variantách. Pro žáky ve věku 5 – 7 let je   
Přípravný pěvecký sbor (PPS) a ve věku 6 – 7/8 let Přípravná hudební výchova (PHV). 
Žákům nad 14 let, kteří neabsolvovali I. stupeň  a chtějí se připravovat na další studium 
v odborných školách je výjimečně určeno Přípravné hudební studium (PHS) a Přípravný 
sborový zpěv (PSZ). Pro přijetí ke studiu musí žák prokázat nezbytné předpoklady a dispozice  
ke studiu a úspěšně složit přijímací zkoušku. 
 
 

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM : 
 
V Přípravné hudební výchově je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu a na základě 
těchto předpokladů jsou rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Aktivizuje 
a podněcuje se  jejich tvořivost v elementárních  pěveckých, instrumentálních, pohybových a 
poslechových činnostech. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je zjišťování, sledování a 
usměrňování zájmu žáků se zřetelem na možnosti jejich dalšího studia v základní umělecké 
škole. Studium je jednoleté. Žák po úspěšném absolvování postupové zkoušky dále pokračuje 
ve zvoleném Studijním zaměření hudebního oboru. Přijímáni jsou žáci od 6 let. Žáci, přijatí do 
PHV navštěvují výuku v 1. pololetí ve společné třídě, kde si dále prohlubují svoji hudebnost.  
Rozvíjí se jejich talent formou hudebních her a společným zpěvem. Seznamují se také s 
nejzákladnějšími odbornými pojmy. Zároveň pedagog PHV zjišťuje zájem a předpoklady žáků 
pro další studium na jednotlivé hudební nástroje. Ve 2. pololetí společné vyučování 
pokračuje a zároveň jsou po konzultaci s rodiči děti rozděleny do tzv. nástrojových kroužků (2 
– 4 děti)*, kde získají  elementární představu o ovládání zvoleného hudebního nástroje či 
zpěvu. Po dlouholetých pedagogických zkušenostech doporučujeme, aby při volbě 
hudebního nástroje rodiče vycházeli ze zájmu svého dítěte, ale vzali také v úvahu rady a 
doporučení našich pedagogů. Při přijímacím vstupním pohovoru se zjišťují nezbytné hudební 
předpoklady a zájemci vykonají přijímací zkoušku:  zazpívají nejméně jednu píseň dle 
vlastního výběru a je zjišťována jejich hudebnost a rytmické citění.  
Cílem Přípravného sborového zpěvu je přivést děti k hudbě, k jejímu vnímání a prožívání. 
Vedeme žáky  ke schopnosti využívat pěvecké dovednosti a umět je zúročit v dalším 
hudebním vzdělávání. Žák dále pokračuje ve Studijním zaměření Sborový zpěv.  Věk žáků je 
minimálně 5 let. Studium je podle věku žáka jenoleté či dvouleté. Při přijímacím vstupním 
pohovoru se zjišťují nezbytné hudební předpoklady a  zájemci vykonají přijímací zkoušku: 
zazpívají nejméně jednu píseň dle vlastního výběru,případně více písní,aby bylo možné zjistit 
předpoklady k navštěvování přípravného sborového zpěvu. 
Přijetí dětí do Přípravné hudební výchovy a Přípravného pěveckého sboru probíhá na 
základě přijímacího pohovoru, kterého se zájemci  zúčastní na konci  nebo začátku školního 
roku. Pro přijetí do ZUŠ je nutné splnit podmínky přijímací zkoušky. Na konci školního roku 
vykonávají žáci PHV postupovou zkoušku do I. Stupně. Rodičům žáků, kterým nebude na  
konci  školního roku doporučeno pokračovat v dalším studiu nebo nesplní podmínky  
postupové zkoušky do I. Stupně (např. z důvodu nevhodných tělesných dispozic, 
nedostatečných rytmických a intonačních schopností apod.) doporučíme konzultaci s našimi 
pedagogy o dalším rozvíjení nadání v jiných uměleckých oborech, jako je taneční, výtvarný 
nebo literárně dramatický.  
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*(Pozn.: Je možné vyučovat žáka i individuálně. A) Na žádost rodičů a doporučení pedagoga (při 
projevení mimořádných stud. předpokladů), B) Při přihlášení pouze 1 žáka na daný nástroj. O udělení 
výjimek vždy rozhoduje ředitel školy. ) 

 
 
Učební plán (varianta A): Přípravná hudební výchova 
 
 

 
1. rok 

1. pololetí 2. pololetí 
Přípravná hudební nauka 1 1 
Povinně 
volitelný 
předmět* 

Hra na nástroj - 1 

Přípravný zpěv - 1 

(*Pozn.: Žák si volí podle individuálního zájmu, svých schopností  a na základě doporučení učitele 
jeden z těchto předmětů.) 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
 
Přípravná hudební nauka 
 

 
 
Hra na nástroj 
 
 
Žák: 

Žák: 

• zaintonuje jednotlivé tóny, dvojice tónů a sluchem určí vzestupné a sestupné řady 
tónů  

• zazpívá probírané písně v hodině výuky na jména not ? 

• popíše vlastnosti tónu, funkci not a jejich části 

• vysvětlí funkci klíčů, notové osnovy, pracuje v rámci houslového klíče 

• určí  noty  c1 – c2 a zapíše je do notové osnovy mají základní povědomí o oktávách ? 

• vyjmenuje hudební abecedu jako přípravu na stupnice 

• definuje délky not : celá, půlová, čtvrťová, osminové ve dvojici a nota půlová s 
tečkou 

• k probraným notovým délkám určí příslušné pomlky 

• pod vedením vyučujícího  použije takt celý, 3/4, 2/4 a objasní funkci 1. doby při 
určování taktu 

• rozliší kontrastní tempa  

• vytleská jednoduché rytmické cvičení 

• vyposlechne v klidu krátké skladby nebo část delšího díla 

• určí dynamiku písně (piano – forte) 

• vyjmenuje nástroje se kterými se seznámil během výuky 
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• popíše jednotlivé části nástroje 

• předvede správné držení těla a celého hracího aparátu 

• zopakuje jednoduchou hudební ukázku s ohledem na  její charakter  

• zahraje jednoduchou skladbičku podle jeho individuálních schopností 

• v jednoduchých skladbách propojí své základní teoretické znalosti s praktickou hrou 
 
 
Přípravný zpěv 

 
Žák: 

• popíše jednotlivé části těla 

• předvede správné držení těla a pěvecký postoj 

• zopakuje jednoduchou hudební ukázku s ohledem na její charakter 

• zazpívá jednoduchou skladbičku podle jeho individuálních schopností 
 
 
 
Učební plán (varianta B ): Přípravný pěvecký sbor 
 
 1. rok 2. rok 

Přípravný pěvecký sbor 1 1 

(Pozn.:  Studium je podle věku žáka jenoleté či dvouleté) 
 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
 
Přípravný pěvecký sbor 
 
1.  přípr. ročník 
Žák: 

• při zpěvu předvede a dodrží správné sezení a pěvecký postoj 

• při zpěvu použije správnou techniku dýchání 

• udrží nastavené tempo skladby 
2. přípr. ročník 
Žák: 

• rozliší různý charakter a žánr skladby a přizpůsobí tomu zpěv 

• reaguje při rozezpívání na základní gesta sbormistra 

• rozliší dynamické rozdíly 

• ve skladbách dodrží  správnou artikulaci 
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Přípravné hudební studium a Přípravné studium sborového zpěvu je výjimečně určeno 
žákům nad 14 let, kteří neabsolvovali I. stupeň a prokáží nezbytné předpoklady pro jejich 
přijetí a chtějí se připravovat na další studium na odborných školách. Zájemci se mohou 
dostavit na přijímací pohovory nebo osobně zažádat o přijetí u ředitele školy.  
 
Učební plán (varianta C): Přípravné hudební studium  
 
 
 1. rok 
Povinně 
volitelný 
předmět* 

Hra na nástroj II 1 

Přípravný zpěv II 1 

(*Pozn.: Žák si volí podle individuálního zájmu, svých schopností a na základě doporučení učitele jeden 
z těchto předmětů.) 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
Hra na nástroj II 

 
Žák: 

• předvede správné  a přirozené držení těla a uvolněnost celého hracího aparátu  

• vysvětlí význam hudebního označení a termínů, které se vyskytují ve studovaných 
skladbách 

• určí hudební sloh studované skladby a tomu přizpůsobí svoji intepretaci 

• použije adekvátní dynamiku a tempo pro vystižení charakteru skladby 

• při hře koriguje barvu tónu a jeho kvalitu 

 
 
Přípravný zpěv II 
 
Žák: 

• předvede správné  a přirozené držení těla  

• dodrží jednotlivé hudební fráze a přizpůsobí tomu dýchání 

• předvede element. čtení z listu   

• použije adekvátní dynamiku a tempo pro vystižení charakteru skladby 

• zazpívá píseň  s důrazem na textovou složku 
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Učební plán (varianta D): Přípravné studium  sborového zpěvu 
 
 
 1. rok 

Přípravný sborový zpěv II 3 

 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
 
Přípravný sborový zpěv II 
 
Žák: 

• provede správný pěvecký postoj a pěvecký sed 

• ovládá svůj hlasový a dechový aparát 

• čistě intonuje a je rytmicky přesný 

• správně artikuluje, je mu rozumět 

• interpretuje z not rytmické a jednodušší intonační útvary 

• použije dynamiku, zvládne kantilénu 
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5.2 HUDEBNÍ NAUKA (HN), KOLEKTIVNÍ INTERPRETACE (KI), 
KOMORNÍ HRA (KH) 

 

HUDEBNÍ NAUKA (HN) 

Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby  
 

Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby je pro studijní zaměření hudebního oboru 
realizována ve variantě: Hudební nauka (HN)  
Hudební nauka je předmět, který pomáhá žákům najít odpovědi. Odpovědi na otázky jako 
kde se hudba zrodila, jak vypadala, proč tu je, k čemu je dobrá apod. Abychom ale došli cíle, 
je nutné se na cestu vybavit, nasbírat různé „zbraně a nástroje“. Těmi se stanou hudební 
znalosti, které budou žáci postupně za pomoci osvědčených i moderních trendů v oblasti 
hudebního vzdělávání, adekvátních metodických postupů pro hudebně výchovnou práci 
s dětmi a žáky různých hudebních dispozic rozvíjet a prohlubovat, a to se následně projeví 
v jejich dovednostech. Východiskem k celému komplexu hudebních činností je hudební dílo. 
Jedná se o předmět, který poskytuje rozšiřující hudební vzdělání k výuce nástrojové hry, ale 
také k výuce sborového zpěvu. Tento předmět přispívá k celkovému utváření žákovy 
osobnosti, rozvíjí jeho hudebnost a tvořivý přístup k hudbě. Výuka je realizována do 6. 
ročníku kolektivně. 
 

 
 
Učební plán (varianta A): Hudební nauka 
 
 I. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 
Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 (1) 

 
(Pozn.: Předmět je povinný do 6. ročníků. 7. ročník je nepovinný – výuka bude realizována při 
minimálním počtu 5 žáků. O otevření 7.ročníku rozhoduje ředitel.) 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
Hudební nauka 
 

1. roč. 

Žák: 

• vyjmenuje hudební abecedu, napíše a přečte noty g – c 3 v houslovém klíči   

• vysvětlí základní hudební pojmy: notová osnova, klíče, takt, taktová čára, zvuk, tón, 
melodie    

• určí a popíše vlastnosti tónu 

• rozliší a napíše noty a pomlky: celou a celou s tečkou, půlovou a půlovou s tečkou, 
čtvrťovou a čtvrťovou s tečkou, osminovou, šestnáctinové noty ve skupině čtyř  

• vysvětlí základní hudební názvosloví: dynamika, tempo, repetice, prima a seconda 
volta, crescendo, decrescendo (základní tempová a dynamická označení – jejich 
změny), legato, staccato 
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• zapíše a vytleská rytmus v taktech čtvrťových 

• rozliší a zazpívá celý tón a půltón   

• vysvětlí princip křížku, bé, odrážky, vyjmenuje posuvky v předznamenání 

• popíše základní dělení hudebních nástrojů a rozezná je (v souvislosti s nástroji 
vyučovanými v ZUŠ) 

2. roč. 

Žák: 

• zapíše a přečte noty v houslovém klíči, zapíše a přečte noty c-c¹ v basovém klíči 

• určí a v notovém zápise rozezná druhy oktáv (malá, jednočárkovaná, dvoučárkovaná) 

• zapíše a vysvětlí princip stupnic durových – do 2 křížků a bé, určí tónický kvintakord, 
vysvětlí rozdíl mezi stupnicí a tóninou 

• sluchem rozezná mollovou stupnici, tóninu 

• určí intervaly prima až oktáva a dovede je zapsat vzestupně 

• objasní pojmy soprán, alt, tenor, bas (SATB) 

•  v notovém zápisu rozezná a objasní dynamická a tempová označení 

• určí a rozliší dechové a smyčcové nástroje 

3. roč. 

Žák: 

• vytleská složitější rytmická cvičení (triola, tečkovaný rytmus a jejich kombinace) 

• utvoří a pojmenuje obraty tónického kvintakordu a zazpívá T5 

• rozliší mollové stupnice do 4 křížků a bé   

• rozezná a s pomocí učitele zaintonuje čisté a velké intervaly 

• vysvětlí pojmy: stejnojmenné a paralelní stupnice 

• s pomocí učitele transponuje jednoduché melodie do různých tónin a zdůvodní smysl 
transpozice 

• popíše hlavní znaky a vysvětlí odlišnosti lidové a umělé písně 

• charakterizuje osobnost a dílo B. Smetany a A. Dvořáka 

4. roč. 

Žák: 

• určí a zapíše intervaly (čisté, velké, malé)  

• určí stupnice durové a mollové do 7 křížků a 7 bé 

• objasní pojmy tónika, subdominanta, dominanta 

• objasní odvozování spodních intervalů a zapíše je pod vedením učitele 

• vysvětlí princip enharmonické záměny 

•  zapíše dvojkřížek a dvojbé 

• rozpozná takt 2/2 

• rozpozná synkopu 

• rozezná základní melodické ozdoby  

• charakteizuje osobnost a dílo-J.S.Bacha, W.A.Mozarta, L.v. Beethovena 

• zařadí a určí nástroje klávesové a bicí 

• vymezí druhy komorních souborů, popíše složení a uspořádání symf.  orchestru, 
vysvětlí pojem partitura (v jednoduchých se zorientuje) 

• rozliší druhy pěveckých sborů 

5. roč. 

Žák: 
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• objasní princip malé písňové formy (vysvětlí pojmy - motiv, téma, perioda, předvětí a 
závětí) 

• rozezná nástroje lidové a objasní jejich využití (dudy, cimbál … ) 

• vyjmenuje a časově zařadí období dějin hudby 

• popíše hlavní znaky hudby od jejích počátků, přes hudbu starověkou a středověkou, 
uvede hlavní znaky hudby renesanční, barokní a klasicistní –objasní rozdíly 

• s pomocí učitele stanoví a na základě notového zápisu či poslechu rozpozná stěžejní 
hudební formy těchto období  

• objasní pojmy polyfonie a homofonie 

• rozezná a zapíše odvozené intervaly 

• objasní odvozování zvětšených a zmenšených intervalů 

• vytvoří zmenšené a zvětšené kvintakordy 

• rozliší hlavní a vedlejší kvintakordy a na základě znalosti těchto akordů vytvoří 
s pomocí učitele jednoduchý doprovod  

• zapíše a vysvětlí princip tvoření dominantního septakordu (D7) 

• rozezná durový a mollový tetrachord 

6. roč. 

Žák: 

• orientuje se v jednoduché partituře 

• s pomocí učitele rozezná sonátovou formu, rondo  

• na základě znalostí a poslechu rozliší a vysvětlí rozdíly z oblasti artificiální hudby 19. a 
20. století  

• romantismus, novoromantismus, impresionismus, expresionismus ..aj. )  

• popíše hlavní znaky nonartificiální hudby 20. století a hudby populární 

• objasní své názory na znějící hudbu 

• v notovém zápisu rozezná základní akordické značky a vysvětlí co vyjadřují 

• rozezná a zdůvodní princip stavby dominantního septakordu i s jeho obraty, stejně 
tak akordy nonové 

• vysvětlí církevní, exotické stupnice a stupnice chromatické 

• orientuje se v základech multimediální tvorby 

(7. roč.) – nepovinný ročník 

(skladba lekcí bude podřízena výukovému cíli dané skupiny žáků) 
(Pozn.: 

1. v jednotlivých ročnících se v rámci probírané látky uplatňuje činnostní poslech 
2. žáci se učí soustředěnému poslechu skladeb ( vnímat a vyslechnout hudební dílo jako 

celek ) 
3. v rámci probíraného učiva jsou od počátků výuky uplatňovány tyto prostředky pro 

upevnění žákových vědomostí a dovedností: sluchová analýza, intonační a rytmická  
cvičení, zpěv ) 
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KOLEKTIVNÍ INTERPRETACE (KI) 
 
Předmět Kolektivní interpretace je povinný pžedmět, společný pro většinu studijních 
zaměření Hudebního oboru. O formě výuly rozhoduje pedagog po domluvě s ředitelem školy 
(orchestr, skupina, trio, duo,korepetice,…). Hodinové dotace jsou uvedeny u jednotlivých 
studijních zaměření.  
 

I. STUPEŇ: 
 
Kolektivní interpretace 

      

2. roč. 

Žák: 

•  respektuje při hře ostatní spoluhráče 

• vnímá jejich party 

3. roč. 

Žák: 

• snaží se o společné začátky a konce frází 

• vnímá společně dynamiku 

4. roč. 

Žák: 

• získává zodpovědnost za společné dílo 

• vnímá gesta dirigenta  

5. roč. 

Žák: 

• reaguje na gesta dirigenta / dalšího hráče 

• respektuje při hře ostatní spoluhráče, vnímá jejich party 

6. roč. 

Žák: 

• s pomocí učitele, později samostatně určí či dbá na správné ladění nástrojů 

• dodrží správné nástupy ve skladbě 

7. roč. 

Žák: 

• dodrží charakter hrané skladby 

• dodrží správné frázování hrané skladby 
 
II. STUPEŇ: 
 
Kolektivní interpretace 

      

1. roč. 

Žák: 

• dbá na kvalitní domácí přípravu 



 
 

 22

• dodrží notový zápis  - frázování, rytmus 

2. roč. 

Žák: 

•  reaguje přesně na gesta dirigenta / dalšího hráče 

• dodrží charakter hrané skladby 

3. roč. 

Žák: 

• pomůže podle potřeby mladším spoluhráčům s nácvikem obtížných míst 

• dodrží charakter dané skladby a tomu přizpůsobí interpretaci 

4. roč. 

Žák: 

• s pomocí učitele, později samostatně dbá na správné ladění nástrojů 

• později společně interpretuje úpravy a originální skladby od renezance po 
současnost popř. skladby z oblasti populární hudby 

 

 

KOMORNÍ HRA (KH) 
 
Předmět Komorní hra je nepovinný předmět. Tento předmět je určen žákům, kteří již 
absolvují povinný předmět Kolektivní interpretace (orchestr, soubor), ale dále ještě 
navštěvují i jiné hudební uskupení (duo, trio). O hodinové dotaci vždy rozhoduje ředitel 
školy. Pro každého žáka je sestaven zvláštní studijní plán tohoto nepovinného předmětu – 
uvedený v TK.  

 

5.3 Studijní zaměření Hra na klavír (KL) 
 

Klavír  je strunný hudební nástroj, který může být používán jako sólový i doprovodný nástroj, 
či jako součást orchestru. Velký klavír, určený zejména pro koncertní účely, se označuje jako 
koncertní křídlo (podle tvaru rezonanční skříně). Běžnému menšímu klavíru, jehož 
rezonanční skříň je umístěna svisle, říkáme pianino. Klavír  pracuje na principu rozeznívání 
ocelové struny. Ta se rozechvívá stiskem klávesy, kde dřevěné kladívko potažené plstí  
rozkmitá úderem strunu. Od 80. let 20. století se používají rovněž elektronická piana, kde je 
složitá mechanika klavíru nahrazena reprodukovaným zvukem.  
Klavírní literatura je velmi široká a může uspokojit jak začínající pianisty, tak náročné hráče. 
Žák si během studia na doporučení pedagoga a podle svého individuálního zájmu zvolí jeden 
z povinně volitelných kolektivních předmětů. Tento předmět se pak stává pro žáka po další 
studium povinným.   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 23

Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na klavír (KL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     

Povinně 
volitelný 
předmět* 

Kolektivní 
interpretace 
(KI) 

    1 1 1 1 1 1 1 

Sborový zpěv 
(SZ)     3** (3) (3) 2-3 2-3 

(2-
3) 

(2-
3) 

(*Pozn.: Žák si volí podle individuálního zájmu, svých schopností a na základě doporučení učitele jeden 
z těchto předmětů, který dále absolvuje v plném rozsahu.Předmět KI je vyučován v blocích.**Pokud si 
žák zvolí tento předmět,absolvuje ho v jednom z daných ročníků.***Žák povinně absolvuje spodní 
hranici. O navýšení vždy rozhoduje pedagog po domluvě s ředitelem.))  
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 

 
I. STUPEŇ: 
 
Hra na klavír 

 
1. ročník 
Žák: 

• předvede správné sezení u nástroje, uvolněné držení těla a rukou při hře, uvolněné 
dýchání 

• předvede hru všemi deseti prsty 

• předvede hru portamento, legato, staccato 

• zahraje  celý tón,půltón a vysvětlí jejich rozdíl  

• spojí notový zápis s orientací na klávesnici 

• zahraje v houslovém i basovém klíči 

• předvede hru různých dynamických stupňů (f, mf, p) a zahraje crescendo a 
decrescendo 

2. ročník 
Žák: 

• zahraje stupnici protipohybem s akordem dohromady 

• v rámci jedné skladby zkombinuje více druhů úhozu 

•  odliší pravou a levou rukou melodii a doprovod pomocí dynamiky a artikulace 

• zvolí správné tempo s ohledem na notový zápis 

• zahraje přednesové skladbičky zpaměti  

• dodrží přesný rytmus skladby 

• dodrží fráze  skladby a podle svých schopností vyjádří její charakter  při přednesu 

• pojmenuje všechny noty v houslovém i basovém klíči v rozsahu studované skladby 

• při hře koriguje kvalitu tónu 

3. ročník 
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Žák: 

• zahraje stupnici rovným způsobem dohromady s akordem 

• v polyfonii zvukově odliší  vedení hlasů 

• uplatní při hře  sluchovou sebekontrolu a vyjádří náladu skladby 

• při hře jednoduchých doprovodů využije základních harmonických funkcí 

• ukáže  uvědomělé tvoření espressivního  úhozu a koriguje jeho kvalitu 

• nastuduje zpaměti skladbu s ohledem na správnou interpretaci 

• prezentuje svoji technickou zdatnost 

• použije různé druhy pedalizace dle návrhu učitele a sluchové kontroly 
4. ročník 
Žák: 

• zahraje dur a moll stupnici přes 4 oktávy dohromady s akordem 

• ke hraným stupnicím určí a zahraje  tónický kvintakord s obraty a zahraje ho v 
rytmických, úhozových a dynamických variantách  

• zahraje  zpaměti delší skladbu 

• vysvětlí základní hudební terminologii  

• sluchem vnímá melodickou linku, vnímá základní agogiku, dynamiku a jejich změny 
(ritardando, accelerando, crescendo a decrescendo) 

• využije své  představivosti a zvolí vhodný  úhoz s ohledem na charakter hrané skladby 
5. ročník 
Žák: 

• zahraje durové a mollové stupnice přes 4 oktávy dohromady  a akordy 

• předvede vyrovnanost a lehkost prstů v jednotlivých pasážích a vybere vhodnou 
variantu jejich nácviku 

• zahraje jednoduchou skladbu z listu 

• pomocí úhozu rukou vytvoří odlišné barvy tónů s ohledem na charakter hrané skladby 

• samostatně použije vhodnou pedálovou techniku 

• rozebere notový zápis skladeb, které studuje (tempové označeníé, dynamika) 

• samostatně využije rytmické obměny při nácviku skladeb, přesně provede rytmické 
hodnoty, skupinky tónů, pasáže 

6. ročník 
Žák: 

• zahraje 4 durové a mollové stupnice kombinovaným pohybem přes 4 oktávy 
dohromady + čtyřhlasý akord ke hraným stupnicím  

• zahraje skladby různých žánrů a slohů s důrazem na kvalitu tónu, smysl pro určení 
tempa a správnou interpretaci 

• zahraje skladby s náročnějšími rytmickými figurami  

• samostatně nastuduje jednoduchou skladu s ohledem na její hudební styl  

• zvolí vhodnou artikulaci podle charakteru skladby 

• vysvětlí význam hudebního označení, které se vyskytuje ve studovaných skladbách 
7. ročník 
Žák: 

• zahraje  dur a moll stupnice  kombinovaně dohromady s akordem  

• propojí všechny dosud získané technické a výrazové dovednosti a  vhodně je použije 
k vyjádření vlastní hudební představy 

• zahraje skladby různých stylových období a zvolí vhodnou interpretaci 
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• sluchem koriguje kvalitu tónu 

• nastuduje skladbu z oblasti čtyřruční nebo komorní hry s ohledem na jeho 
individuální schopnosti 

• zahraje  skladby zpaměti  
• připraví absolventské vystoupení 

 
 
 
 
Kolektivní interpretace 

 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivní interpretace  je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 
 
Hudební nauka 

 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
 
Sborový zpěv 

 
Vzdělávací obsah předmětu Sborový zpěv  je uveden v kapitole 5.21  

 

II. STUPEŇ: 
 
Hra na klavír 

 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• rozebere jednoduchou skladbu po formální i harmonické stránce, popíše jejich 
základní charakteristické rysy  a zvolí vhodnou interpretaci 

• zahraje stupnice kombinovaně v rychlejších tempech, k hraným stupnicím zahraje 
čtyřhlasé akordy 

• doprovodí jednodušší písně, zvolí doprovod podle charakteru 

• zahraje skladbu zpaměti 

• samostatně vybere a nastuduje vhodnou skladbu  a  objektivně  posoudí svoji práci a 
svůj výkon 

• využije harmonickou představivost a cítění a přenese ji do hry 

• nastuduje skladbu z oblasti čtyřruční nebo komorní hry s ohledem na jeho 
individuální schopnosti 

• zahraje z listu skladbu podle jeho individuálních schopností 

• podle své sluchové představy vhodně zvolí technické a výrazové prostředky k jejímu 
vyjádření 

• nastuduje a veřejně předvede závažnější skladbu 
3. + 4. roč. 
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Žák: 

• vyjádří názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů, tento názor 
obhájí 

• zahraje stupnice kombinovaně v rychlejších tempech, k hraným stupnicím zahraje 
čtyřhlasé akordy 

• samostatně vyhledává vhodné skladby s ohledem na svoji preferenci 

• zařadí studované skladby do správného hudebního období a při hře využije získané 
znalosti z předcházejícího studia (harmonie, forma, obsah skladby) 

• objektivně zhodnotí nejen svůj výkon, ale i ostatních a  vytvoří si názor na slyšenou 
hudbu 

• má přehled ve stylových období a dokáže zařadit hlavní představitele různých 
období 

• se účastní  veřejných koncertů nejen jako interpret 
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5.4 Studijní zaměření Hra na varhany (VAR) 
 

Varhanní zvuk - jeho monumentální síla i možnosti neustále nových kombinací barev - 
inspiroval hudební skladatele všech dob. Prakticky veškeré hudební formy mají své uplatnění 
na varhanách – koncert,  sonáta, trio, fuga, toccata, preludium, symfonie.  Varhanní hudba 
by nebyla myslitelná bez polyfonie, na ní je kladen při výuce důraz. V individuální výuce se 
žáci  naučí ovládat základy manuálové i pedálové techniky, práci s manuály a specifika 
varhanní hry. Postupem času se naučí nástroj ovládat i z hlediska vytváření zvukových barev 
výběrem rejstříku – tzv. registrace. Žáci mají také vzácnou možnost vyzkoušet  i další varhany 
v Kutné Hoře a naučit se tak přizpůsobit svou hru akustice daného prostoru.  
Během studia si žáci volí podle svého individuálního zaměření a na doporučení pedagoga ze 
dvou povinně volitelných předmětů -  Varhanní praxe a Sborový zpěv.Varhanní praxe rozvíjí 
poznatky z předmětu Hra na varhany. Technické a výrazové prostředky získané v hlavním 
oboru jsou v tomto předmětu rozvíjeny pro praktickou potřebu žáka v souladu s jeho 
zaměřením. V oblasti doprovodu se rozvíjí žákova komunikace a spolupráce se sólistou, jeho 
schopnosti. Znalosti z předmětu Varhanní praxe zpětně pomáhají při studiu v hlavním oboru 
a rozšiřují obzor žáka a jeho chápání hudby v hlubších souvislostech. Předmět zahrnuje tyto 
oblasti: doprovod, improvizaci a chrámovou praxi. 
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na varhany (VAR) 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 

Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     

Povinně 
volitelný 
předmět* 

Sborový zpěv 
(SZ)     3** (3) (3) 3 (3) (3) (3) 

Varhanní praxe 
(VP)     1 1 1 1 1   

(*Pozn.: Žák si volí podle individuálního zájmu, svých schopností a na základě doporučení učitele jeden 
z těchto předmět, který dále absolvuje v plném rozsahu. .**Pokud si žák zvolí tento předmět, 
absolvuje ho v jednom z daných ročníků.) 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
I. STUPEŇ: 
 
 
Hra na varhany 
 
1. ročník 
Žák: 

• použije tiché výměny 

• reprodukuje základní takty s rozlišením těžkých a lehkých dob 

• střídá manuály  

• orientuje se na nástroji a obsluhuje jeho pomocná zařízení (výběr rejstříků, střídání 
manuálů podle návodu učitele)  

2. ročník 
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Žák: 

• ovládá vázanou hru, jednoduchý dvojhlas v jedné ruce a jednoduchou polyfonii 
rozdělenou mezi pravou a levou ruku, sekvence s pomocí tichých výměn 

• při polyfonní hře využije představivost a sluchovou kontrolu 

• zahraje dvojhmaty od tercie do sexty, využívá základní palcovou techniku – legato 
palcem na bílých klávesách  

• zahraje riché výměny všemi kombinacemi prstů, při  nácviku užije základní rytmické 
obměny a průcviky 

• reprodukuje složitější rytmy – synkopa, tečkovaný rytmus, šestiosminový takt 
3. ročník 
Žák: 

• v hudebních formách (preludium, pastorále, fugato) použije technické a výrazové 
prostředky typické pro daný styl – metrum, frázování, artikulace, agogika 

• zahraje základní pedálová cvičení a etudy - střídá špičky, použije pedál v jednoduché 
sazbě – prodlevě, basové lince, kadence 

• zahraje dvouhlasou a tříhlasou polyfonii – dvojhlas v jedné ruce, přebírá hlasy 
z jedné ruky do druhé 

4. ročník 
Žák: 

• ve hře využije expresívní úhoz – hra piano až forte, akcenty (přízvučný, výrazový) 

• zahraje polyfonní dvojhlas až tříhlas,rozliší jednotlivé hlasy 

• vystřídá manuály, hraje současně na dvou manuálech (melodie, doprovod), vnímá 
basovou linku v pedále, prokazuje nezávislost levé ruky a pedálu v příslušných 
etudách  

• použije celý rozsah  pedálnice pro pedálovou hru - střídá špičky a paty, vypracuje 
pedálové stupnice v rozsahu jedné až dvou oktáv – G-dur, D-dur, E-dur, C-dur 

• obsluhuje samostatně nástroj, ovládá výběr rejstříků a při hře mění zvukové plochy 

• rozliší základní skupiny rejstříků (principály, smyky, jazyky), zkombinuje rejstříky do 
varhanního pléna.  

5. ročník 
Žák: 

• tiché výměny propojí s legatovou  hrou dvojhmatů, akordů, spojů, oktáv – kombinuje 
oba technické prvky a při studiu a hře skladby je automaticky využije 

• hraje patou a špičkou nebo pouze špičkami v závislosti na stylu skladby 

• disponuje koordinovanějšími pohyby při manuálové a pedálové hře 

• interpretuje jednodušší fugy, tříhlasé nebo čtyřhlasé 

• vybere kombinaci rejstříků podle dynamického označení, definuje základní pravidla 
míšení barev a popíše jednotlivé skupiny rejstříků  

• prokáže základy práce s žaluziovým, případně rejstříkovým crescendem 
6. ročník 
Žák: 

• odliší styly po technické a výrazové stránce (metricky, agogicky, po zvukové a 
registrační stránce) 

• zahraje čtyřhlasou fugu s pedálem - prodlevy, netematické plochy 

• rozlišuje pokročilejší hudební formy – variace, preludium, fantazie  

• správně zvolí výrazové prostředky při reprodukci skladeb 20. století 
7. ročník 
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Žák: 

• v homofonní větě odliší melodii od vnitřních hlasů 

• samostatně sestaví pléno varhan na různých nástrojích, vybere vhodné rejstříkové 
kombinace v závislosti na dynamické stránce skladby-registrace 

• samostatně přizpůsobí hru akustice prostoru a možnostem nástroje, správně zvolí 
tempo  

• vnímá vedení hlasů ve čtyřhlasé fuze s tématem v pedále, propracuje artikulaci 
v expozici, vede melodie samostatně, opírá se o sluchovou kontrolu 

 
Hudební nauka 

 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
 
Varhanní praxe 
 
5. roč. 
Žák: 

• se seznámí s pěveckým repertoárem nebo s literaturou pro sólový nástroj 
s doprovodem varhan 

• pohotově čte text, pracuje se sólovým partem - vnímá part zpěváka  (sólového 
nástroje),  sleduje pěveckou linii 

• ovládá základní pravidla harmonizace - hra tónin a jejich základních stupňů, hlavní 
a vedlejší stupně, chápe elementární souvislosti mezi tóninami 

• zahraje kadenci základní a rozšířenou mimotonálními dominantami 

• harmonizuje melodie, vytváří jednohlasé a dvouhlasé sekvence, modulační sekvence 
do paralelní a stejnojmenné tóniny 

6. roč. 
Žák: 

• vytvoří úpravu pro varhany - redukci klavírního partu, přizpůsobí jej rozsahu varhan, 
chápe zákonitosti varhanního zvuku a potřebu vhodné úpravy 

• rozvíjí cit pro varhanní zvuk a barvu, pro výběr repertoáru v závislosti na nástroji 

• zahraje basovou linku v pedálu 

• transponuje jednoduchou kadenci, motivy a sekvence do vzdálenějších tónin za 
pomoci sluchové opory 

• improvizuje menší hudební formy, harmonizuje harmonickou větu 

• zvládá autentický a plagální závěr. 
7. roč. 
Žák: 

• upraví klavírní sazbu – oktávy, tremolo, figurace, nahrazení klavírního pedálu, 
jednoduchá transpozice doplněním posuvek do textu 

• rozvíjí hudební motiv, harmonický průběh obohatí melodickými tóny 

• vytvoří menší hudební formu (pochod, preludium, formu A-B-A) 

• harmonizuje písně a melodie vedlejšími stupni a mimotonálními dominantami, 
použije obraty akordů 
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Sborový zpěv 
 
Vzdělávací obsah předmětu Sborový zpěv  je uveden v kapitole 5.21  
 

 
II. STUPEŇ: 
 
Hra na varhany 
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• ovládá techniku hry na obou manuálech a pedálu – manuálové skoky, techniku sóla a 
doprovodu, polyfonní techniku v manuálech i v pedále  

• zahraje napoprvé snazší sazbu, především homofonní, využije této schopnosti při hře 
z listu a nácviku doprovodů  

• samostatně zvládne registraci skladby – vybere kombinaci rejstříků nebo rozhodne 
z více variant 

• opírá se o sluchovou představu, taktové schéma i barvu nástroje, přizpůsobí svoji 
hru akustice daného prostoru  

• reaguje na různé typy nástrojů - krátkou oktávou, s dobovou dispozicí nebo 
s krátkým pedálem 

3. + 4. roč. 
Žák: 

• ohodnotí hru jiných interpretů a vznese argumenty pro své názory 

• upraví doprovod z klavírních not, nebo klavírního výtahu, zpracuje aranžmá pro 
varhany s pomocí rejstříků, manuálů a crescendo 

• zahraje z listu skladbu podle jeho individuálních schopností 

• orientuje se v literatuře pro varhany a jejích interpretech, zařadí jednotlivé 
skladatele do hudební epochy a rozpozná různá stylová období 

 
Varhanní praxe 
 
1.  + 2. roč. 
Žák: 

• vytvoří stylizaci varhanního partu (dynamika, žaluzie, registrace, válec), souhry 
(komunikace, vzájemné vnímání) a jednoduché transpozice (např. doplněním 
posuvek do textu) 

• provede základní analýzu skladby - určení tóniny, harmonického průběhu, stavby věty 

• harmonizuje melodie hlavními, vedlejšími stupni a mimotonálními funkcemi 

• využije obraty akordů, septakordy hlavních a vedlejších stupňů 

• improvizuje kratší hudební formy založené na kontrastu částí 

• hru obohatí o výrazové prostředky 20. století. 

• vytvoří a zahraje doprovod zpěvu v souladu s praktickou potřebou ( předehra, 
dohra, mezihra, introdukce, postludium s použitím vhodné registrace) 
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5.5 Studijní zaměření Hra na cembalo (CE) 
 

Cembalo je klávesový nástroj u nějž vniká zvuk trsáním hrotu o struny. Cembalo se stalo 
vedle varhan vůdčím klávesovým nástrojem 16. – 18. století, které bylo vytlačeno kolem roku 
1760 kladívkovým klavírem (Hammerklavier). Na počátku 18.století byla vynalezena 
kladívková mechanika a po jejím zdokonalení a rozšíření se po celé 19. století zdálo, že 
cembalo bude již jen muzejním exponátem. Ve 20. století však došlo k jeho renesanci, když 
obecenstvo i umělci poznali, že skladby psané pro cembalo znějí autenticky a barevněji na 
originálním nástroji. I současní skladatelé oceňují zvukové možnosti cembala a proto stále 
vzniká nová literatura pro tento nástroj. Cembalo má velice příjemný zvuk. Tón se vytváří 
trsnutím havraního brku o strunu. Každá struna má vlastní dusítko – vytváří se tak zvonivý, 
silný, ale krátký tón neschopný dynamických změn. Neschopnost dynamiky je však vyvážena 
možností změny barvy tónu. Jsou používány klaviatury odpovídající dvěma soustavám strun, 
z nichž jedna bývá zdvojena. Podobně jako varhany je cembalo vybaveno registry. Žák 
nejprve studuje základy hry na klavír, od čtvrtého ročníku probíhá výuka hry na cembalo. Žák 
využívá dosavadních dovedností získaných v klavírní výuce. Na vybraných skladbách 
(zvolených úměrně k jeho hudební vyzrálosti) poznává základy cembalové techniky hry, 
poznává jednotlivé hudební styly a jejich charakteristické znaky. Při studiu si rozvíjí a tříbí 
harmonické a polyfonní myšlení a cvičí si schopnost vnímat složitější fakturu vícehlasu. 
Dostává také základy hry a orientace na dvoumanuálovém nástroji, základy registrace a 
tvorby prstokladů.  
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na klavír (KL) 1 1 1         
Hra na cembalo (CE)    1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 
Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     

Povinně 
volitelný 
předmět* 

Kolektivní 
interpretace 
(KI) 

    1 1 1 1 1 1  

Sborový zpěv 
(SZ)     3** (3) (3) 3 (3) (3) (3) 

(*Pozn.: Žák si volí podle individuálního zájmu, svých schopností a na základě doporučení učitele jeden 
z těchto předmětů .**Pokud si žák zvolí tento předmět, absolvuje ho v jednom z daných ročníků.) 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 

I. STUPEŇ: 
 
Hra na klavír 

 
1. ročník 
Žák: 

• předvede správné sezení u nástroje, uvolněné držení těla a rukou při hře, uvolněné 
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dýchání 

• předvede hru všemi deseti prsty 

• předvede hru portamento, legato, staccato 

• zahraje  celý tón, půltón a vysvětlí jejich rozdíl  

• spojí notový zápis s orientací na klávesnici 

• zahraje v houslovém i basovém klíči 

• předvede hru různých dynamických stupňů (f, mf, p) a zahraje crescendo a 
decrescendo 

2. ročník 

Žák: 

• zahraje stupnici protipohybem s akordem dohromady 

• v rámci jedné skladby zkombinuje více druhů úhozu 

•  odliší pravou a levou rukou melodii a doprovod pomocí dynamiky a artikulace 

• zvolí správné tempo s ohledem na notový zápis 

• zahraje přednesové skladbičky zpaměti  

• dodrží přesný rytmus skladby 

• dodrží fráze  skladby a podle svých schopností vyjádří její charakter  při přednesu 

• pojmenuje všechny noty v houslovém i basovém klíči v rozsahu studované skladby 

• při hře koriguje kvalitu tónu 

3. ročník 
Žák: 

• zahraje stupnici rovným způsobem dohromady s akordem 

• v polyfonii zvukově odliší  vedení hlasů 

• uplatní při hře  sluchovou sebekontrolu a vyjádří náladu skladby 

• při hře jednoduchých doprovodů využije základních harmonických funkcí 

• ukáže  uvědomělé tvoření espressivního  úhozu a koriguje jeho kvalitu 

• nastuduje zpaměti skladbu s ohledem na správnou interpretaci 

• prezentuje svoji technickou zdatnost 

• použije různé druhy pedalizace dle návrhu učitele a sluchové kontroly 
 
Hra na cembalo 

 
4. ročník 
 Žák: 

• předvede správný posez u cembala 

• předvede správné postavrní ruky a správný cembalový úhoz 

• vysvětlí základní rozdíl mezi klavírním a cembalovým úhozem a jeho tvorbou 

• ve vhodně zvolených skladbách správně použije agogiku 

• popíše základní proncipy artikulace 

• zahraje jednoduchou skladbu zpaměti 

• rozebere skladbu po harmonické stránce 

5. ročník 

Žák: 

• vysvětlí rozdíl mezi italským a francouzským typem nástroje a hudebním stylem 

• rozebere notový zápis skladeb, které studuje 
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• dodrží zapsaný prstoklad 

• vypracuje základní registraci s ohledem na dynamiku 

• samostatně navrhne a použije přechod mezi manuály 
• využije agogiky k vyjádření hudebního obsahu skladby 

• sluchem kontroluje kvalitu zvuku 

6. ročník 

Žák: 

• předvede dur a moll stupnice  

• použije vhodnou artikulaci 

• koriguje kvalitu tónu, tvorbu tónu 

• rozliší základní hudební  styly a přizpůsobí tomu interpetaci 

• dodrží zapsaný prstoklad  

• zahraje jednotlivé hudební fráze vcelku 

• použije vhodné registrování 

• zahraje skladbu s jiným nástrojem či zpěvem a dodrží pravidla komorní hry 

7. ročník 

Žák: 

• použije adekvátní tempo s ohledem na notový zápis 

• vybere vhodnou variantu nácviku technických pasáží ve skladbě 

• uplatní základní znalosti  ladění nástroje a jeho obsluhu 

• vysvětlí použití melodickch ozdob ve skladbě 

• vhodně použije arpeggia 

• rozebere notový zápis skladeb, které studuje 

• ohodnotí výkon svůj i spolužáka a svůj názor obhájí 

• vystihne charakter skladby a zvolí k tomu vhodné výrazové prostředky 
 
 
 
Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
 
 
Kolektivní  interpretace 

 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivní interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 
 
Sborový zpěv 
 
Vzdělávací obsah předmětu Sborový zpěv  je uveden v kapitole 5.21  

 
II. STUPEŇ: 
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Hra na cembalo 

 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• rozliší různé druhy nástroje a tomu přizpůsobí interpretaci 

• podílí se na výběru skladeb 

• vypracuje prstoklad s ohledem na styl skladby 

• zvolí vhodné přechody mezi manuály podle individuálních schopnpstí 

• vypracuje dynamiku pomocí vhodně zvolených rejstříků (regitrace, artikulace) 

• zřetelně artikuluje ozdoby i v rychlejších tempech 

• určí hudební sloh skladby a přizpůsobí tomu interpretaci 

• uvede skladby významných českých i světových autorů a zařadí je do příslušných 
stylových období 

3. + 4. roč. 

Žák: 

• ztvární vlastní hudební představivost 

• navrhne vhodnou interpretaci skladby s ohledem na její formální strukturu 

• použije veškeré technické prvky k vyjádření  

• předvede hru různých hudebních stylů 

• zahraje skladbu zpaměti podle svých individuálních schopností 

• vypracuje prstoklad s ohledem na charakter skladby 

• nastuduje  a veřejně předvede skladbu s jiným sólovým nástrojem (či zpěvem) 

• samostatně vybere a nastuduje skladbu podle svého zaměření 

• samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladu a veřejně ji prezentuje 
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5.6 Studijní zaměření Hra na akordeon (AK) 

Akordeon je hudební nástroj, u něhož jsou zdrojem zvuku kovové jazýčky, rozechvívané 
proudem vzduchu. Ten je získáván pohybem měchu. Pro ovládání nástroje slouží dvě skupiny 
kláves. Akordeon má diskantovou část a basovou část, které jsou spojené měchem. 
Diskantová část se ovládá pravou rukou a část basová se ovládá rukou levou. Součástí 
diskantové a basové části jsou rejstříky, které mění zvuk tónů. Kožený měch je tvořen mnoha 
záhyby a slouží k čerpání vzduchu pro rozeznívání jazýčků diskantové i basové části. Přívod 
vzduchu k jazýčkům je ovládán klávesami. Změnou rychlosti pohybu měchu lze ovládat 
dynamiku hry. Žák se během studia seznámí s rejstříkovými možnostmi nástroje, je 
seznámen s různými styly a žánry. Žák studuje nejen sólovou hru, ale je zapojován také do 
předmětu Kolektivní  interpretace, kde se učí vzájemnému respektování s ostatními žáky, 
souhře s ostatními a rozšiřuje si tím svůj hudební obzor. 

 
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na akordeon (AK) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
Kolektivní interpretace 
(KI)   

1-
2* 

1-2* 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

(Pozn.: Žák povinně absolvuje spodní hranici hodinové dotace. O jejím navýšení vždy rozhoduje 
pedagog na základě individuálních schopností žáka.) 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
I. STUPEŇ: 

 
Hra na akordeon 

 

1. roč. 

Žák: 
• předvede orientaci na klaviatuře v pravé ruce 

• ukáže orientaci v levé ruce – základní řada, pomocné basy 

• použije hru akordů v levé ruce 

• předvede správné sezení a držení nástroje a  postavení obou rukou 

• v rámci jedné skladby předvede souhru obou rukou 

• při hře stupnic použije správný prstoklad 

2. roč. 

Žák: 

• využije pětiprstové polohy – posun ruky 

• v rámci jedné skladby zkombinuje více druhů úhozů  

• užije  doprovod s terciovým basem, moll. kvintakordy a septakordy, v pravé ruce  
dvojhmaty 

• dodrží správné  vedení měchu a tvoření tónu 
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• předvede hru různých dynamických stupňů 

• zahraje skladbu zpaměti 

3. roč. 

Žák: 

• zdokonalí hru  technických prvků (rozšíření polohy pravé i levé ruky – skoky, 
dvojhmaty) a předvede jejich zvládnutí 

• vysvětlí náročnější rytmické útvary 

• zdokonalí správné vedení měchu 

• zahraje  z listu jednoduchou skladbu a dodrží její charakter a formální stránku 

• použije adekvátní tempo pro vystižení charakteru skladby 

• zahraje vybrané  stupnice  

• použije sluchovou kontrolu při hře 

4. roč. 

Žák: 

• předvede hru dvojhmatů, polyfonní hru, melodické ozdoby – příraz, nátryl, 

• zdokonalí měch. techniku 

• využije a vysvětlí základy rejstříkování 

• zahraje jednoduchou skladbu z listu 

• vybere vhodnou variantu nácviku technických pasáží ve skladbě 

• předvede stupnice dur,moll  

5. roč. 

Žák: 

• při hře užije vhodně  měch. techniku, vysvětlí základní označení rejstříků 

• vysvětlí význam hudebních označení a termínů, které se vyskytují ve studovaných 
skladbách 

• zahraje skladby různých hudebních stylů a žánrů a popíše jejich charakteristické rysy 

• samostatně nastuduje skladbu  

• samostatně upraví a zahraje jednoduchou lid .píseň 

6. roč. 

Žák: 

• rozliší hlavní zásady skladeb různých žánrů a stylů, tomu citlivě podřídí měchovou 
techniku 

• zvolí správné tempo skladby 

• odliší jednotlivé hlasy v  polyfonní hře a zvolí vhodnou artikulaci 

• zhodnotí svůj výkon a domácí přípravu 

• zahraje stupnici protipohybem (tenuto, legato, staccato) 

• rozebere hrané skladby po formální stránce 

7. roč. 

Žák: 

• zvládne náročnější přednesové skladby po stránce výrazové, stylové a technické. 

• samostatně vybere a nastuduje vhodnou skladbu  vzhledem ke svým schopnostem 

• ukáže zručnost, pohotovost a technickou vyspělost při hře 

• rozebere notový zápis skladeb, které studuje 

• zahraje jednoduchou skladbu zpaměti 
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Hudební nauka 

 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
 

Kolektivní  interpretace 

Vzdělávací obsah předmětu Kolektivní interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 
 
II. STUPEŇ: 

 
Hra na akordeon 

 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• zvolí vhodnou variantu nácviku technických pasáží 

• zahraje stupnice legato, tenuto, staccato,  

• určí a zahraje akordy k hraným stupnicím 

• sluchem koriguje kvalitu tónu 

• samostatně vybere  přednesovou skladbu, dodrží její frázování a zahraje ji zpaměti 

• posoudí kvalitu svého výkonu a domácí přípravu 

• určí hudební sloh studované skladby  

• vystoupí veřejně 

3. + 4. roč. 
Žák: 

• vysvětlí význam všech hudebních označení a termínů ve studovaných skladbách 

• interpretuje skladbu s ohledem na její charakter a zařadí ji do hudebního období 

• popíše a podle možností  využije hru barytonových basů  
 

• zahraje stupnice probraným způsobem s akordy 

• samostatně nastuduje závažnější skladbu s ohledem na vlastní profilaci 

• zakončí studium veřejným vystoupením, nebo zkouškou  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 38

5.7 Studijní zaměření Hra na housle (HSL) 
Housle jsou nejmenší smyčcový nástroj. Mají čtyři struny laděné v čistých kvintách. Struny 
jsou rozeznívány smyčcem nebo drnkáním (tzv. pizzicato). Housle nemají pražce jako kytara, 
houslista tedy musí znát přesná místa, kam položit prst, aby zazněl určitý tón. 
Housle jsou úzce spjaty s vývojem evropské klasické hudby. Vedle sólové a komorní hudby se 
uplatňují ve smyčcových i symfonických orchestrech. Jsou běžné i v ostatních hudebních 
žánrech, např. v taneční, populární, jazzové hudbě či ve folkloru.  
Žák se během studia seznámí se sólovými houslovými skladbami různých stylových období. V 
předmětu Kolektivní interpretace je žák zapojován do souhry s ostatními žáky i jinými 
nástroji. Naučí se zde soustředění, zodpovědnosti a spolupráce s ostatními žáky. Své 
dovednosti prezentuje na koncertech.  
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na housle (HSL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
Kolektivní interpretace 
(KI)    1 1-2* 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

(*Pozn.: Žák povinně absolvuje spodní hranici hodinové dotace. O jejím navýšení vždy rozhoduje 
pedagog na základě individuálních schopností žáka.) 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
 

I. STUPEŇ: 
 
Hra na housle: 
 

1. roč. 

Žák: 

• zvládá základní návyky: správný postoj, držení houslí a smyčce a tvoření tónu 

• zahraje détaché a legato na jedné struně, použije základní dělení smyčce - celým 
smyčcem a polovinami 

• ovládá jeden prstoklad dle zvolené metodiky 

• zahraje dvojzvuky na prázdných strunách 

• zahraje durovou stupnici v rozsahu jedné oktávy 

• zvládá hru lidové písně nebo drobné skladby na jedné struně 

• hraje zpaměti drobné skladby a písně 

• orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a jejich notovém zápisu 

2. roč. 

Žák: 
 zdokonalí správné základní návyky a dovednosti (uvolněný postoj, držení nástroje) 
 je schopen používat détaché, legato a staccato s přechodem přes struny 
 ovládá dva prstoklady dle zvolené metodiky 
 zahraje ozvěnu – forte x piano 
 zahraje durové stupnice s akordy v jedné oktávě v probíraných prstokladech 
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 zahraje lidové písně a drobné skladby na dvou strunách 
 vnímá náladu skladby a k jejímu vyjádření používá elementární výrazové prostředky 
 orientuje se v notovém zápise hraných skladeb 
 hraje zpaměti krátké skladby a písně 

3. roč. 

Žák: 
 používá hru détaché, legato,  martelé a staccato na jedné i více strunách 

v kombinacích, celým smyčcem i jeho částmi 
 tvoří kvalitní tón  
 ovládá 4 prstoklady na všech strunách  
 zahraje dvojzvuky se spodní prázdnou strunou 
 používá hru základních dynamických odstínění – p, mf, f 
 zvládá hru durových stupnic ve dvou oktávách a mollových v jedné oktávě s akordy 
 vyjadřuje náladu skladeb elementárními prostředky 
 zahraje zpaměti krátkou skladbu 
 zahraje jednoduchou melodii z listu 
 doladí strunu A za pomoci učitele 

4. roč. 

Žák: 
 zvládá kombinace smyků détaché, legato, staccato a martelé s postupným rozvíjením 

dynamiky v různých částech smyčce  
 při hře koriguje barvu tónu a jeho kvalitu 
 používá všechny prstoklady ve výchozí poloze a zvolí prstoklad dle notového zápisu 
 orientuje se v první a třetí poloze, používá jednoduché výměny poloh 
 umí zahrát základní dvojhmaty ve výchozí poloze 
 zahraje dvouoktávové durové stupnice s akordy s přechodem do 3. polohy a mollové 

dvou oktávové stupnice s akordy v jedné poloze 
 orientuje se v notovém zápisu skladeb, jejich členění a stavbě melodie 
 zahraje z listu skladby úrovně 1. ročníku 
 zahraje zpaměti kratší skladby 
 ovládá techniku ladění, naladí strunu A a doladí ostatní struny s pomocí učitele 

5. roč. 

Žák: 
 umí kombinovat probrané smyky détaché, legato, martelé, staccato s dynamikou a 

v náročnějších rytmických útvarech 
 používá složitější dělení smyčce, dynamická odstínění a dbá na kvalitu tónu 
 zvládá střídání 1. a 3. polohy ruky s použitím jednoduchých výměn 
 zahraje dvojzvuky se spodní i vrchní prázdnou strunou a jednoduché dvojhmaty 
 použije melodické ozdoby (nátryl, trylek, mordent) 
 zahraje dvouoktávové durové i mollové stupnice s akordy s přechodem do 3. polohy 
 orientuje se v hudebním zápisu probíraných skladeb, jejich formovém uspořádání a 

použité hudební terminologii 
 zahraje z listu skladby na úrovni 1. a 2. ročníku, 
 kratší skladby hraje zpaměti 
 ovládá techniku ladění, naladí strunu A a doladí ostatní struny   

6. roč. 
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Žák: 
 zkombinuje probrané smyky, zahraje spiccato a řadové staccato dle svých 

psychomotorických schopností 
 použije jemnější dynamická odstínění 
 zvládá hru jednodušších skladeb s více křížky a bé 
 použije nejméně tři různé polohy, spojuje je a koriguje intonaci 
 uplatňuje hru melodických ozdob (trylek, obal, skupinka), vibrata a přirozených 

flažoletů s přehmatem ve 3. poloze 
 zahraje stupnice na jedné struně a alespoň jednu nižší tříoktávovou stupnici s akordy, 
 dokáže pracovat s hudební frází a osvojuje si základy interpretace skladeb určitého 

slohového období 
 je schopen hry z listu a samostatného nastudování přiměřeně obtížné skladby 
 naladí nástroj samostatně, případně s malou podporou učitele 

7. roč. 

Žák: 
 umí používat probrané smyky a smyky vyšší obtížnosti, jejich kombinace v různých 

částech smyčce a dynamických odstínech 
 uplatní elementární dvojhmatovou techniku a hru akordů 
 zvládá hru v první až páté poloze 
 zahraje tříoktávové stupnice s rozloženými akordy 
 samostatně při hře kontroluje barvu a kvalitu tónu a použije vibrato dle svých 

psychomotorických schopností 
 orientuje se v zápise interpretovaných skladeb, rozeznává jejich základní členění, 

tóninové vztahy a stavbu melodie 
 samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, s kontrolou učitele skladbu 

dovede k provedení na vystoupení 
 samostatně naladí nástroj 

 
 
 
Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
 
Kolektivní  interpretace 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivní interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 
 

II. STUPEŇ: 
 
Hra na housle 
 
1. + 2. roč. 
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Žák: 

• prohloubí techniku levé ruky 

• zdokonalí obtížnější smyčcovou techniku  

• samostatně pracuje s kvalitou tónu a jeho dynamikou 

• zahraje s vibratem 

• do hry zapojí vlastní hudební představu  

• zvolí způsob interpretace s ohledem na styl a charakter skladby 
3. + 4. roč. 

Žák: 

• je schopen tvořit kvalitní tón s využitím dynamického odstínění, vibrata a frázování 

• umí použít a zkombinovat všechny probrané smyky v přednesových skladbách 

• využívá volného pohybu levé ruky po celém hmatníku 

• samostatně řeší otázku nácviku a interpretace skladeb (fráze, výrazové možnosti, 
vlastní řešení smyků a prstokladů) 

• seznamuje se špičkovou interpretací skladeb všech období a využívá svých znalostí 
vědomostí a dovedností ke své originální interpretaci i pro vyhledávání a výběr svého 
vlastního repertoáru 
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5.8 Studijní zaměření  Hra na violu (VLA) 
 

Viola je strunný smyčcový hudební nástroj se čtyřmi strunami laděnými v čistých kvintách: c, 
g, d¹, a¹. V orchestru a smyčcových souborech slouží jako střední altový hlas, přičemž vyšší 
hlasy hrají housle a nižší violoncella a kontrabasy. Viola má velmi podobnou stavbu jako 
housle, je jen o málo větší. Její struny jsou laděné o kvintu níže než houslové. Zvuk violy je 
plný, poněkud temný a melancholický. Viola se stále častěji uplatňuje jako sólový nástroj, je 
nedílnou součástí také  každého smyčcového i symfonického orchestru. Žák se během studia 
seznámí se základní violovou literaturou, s její historií a naučí se o nástroj pečovat. 
V předmětu Kolektivní  interpretace si žáci rozšíří svůj hudební obzor o další možnosti využití 
tohoto nástroje. Naučí se naslouchat ostatním hráčům, dodržovat společná pravidla a 
připravovat veřejná vystoupení. Během studia žák také sólově vystupuje na koncertech.  

 
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na violu (VLA) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
Kolektivní interpretace 
(KI)    1 1-2* 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

(*Pozn.: Žák povinně absolvuje spodní hranici hodinové dotace. O jejím navýšení vždy rozhoduje 
pedagog na základě individuálních schopností žáka.) 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 

I. STUPEŇ: 
 
 
Hra na violu 

 
1. roč. 

Žák: 

• předvede jak správně stát při hře, držet violu a smyčec 

• přečte noty v houslovém a violovém klíči 

• vysvětlí jak bude kombinovat hru z houslového a violového klíče 

• ukáže správné posazení smyčce při tvorbě tónu 

• zahraje z not i zpaměti  

• opraví pod vedením učitele intonaci 

• zvládne základní údržbu nástroje – povolení a natažení žíní, čištění strun po hraní, 
kalafunování apod. 

• zahraje détaché a používá dělení smyčce  

• využívá jeden prstoklad dle zvolené metodiky  

• s druhým (dur nebo moll) prstokladem pracuje alespoň informativně, lze využít 
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lidových písní 

• zahraje stupnice v rámci zvolené školy spolu s akordy 

• zahraje lidové písně a drobné skladby na jedné struně  

• transponuje hranou melodii dle strunové analogie 

• popíše základní specifické znaky: žabka, špička, pizz 

• zahraje legato na jedné struně 

• zahraje z listu jednoduchou melodii pod vedením učitele 

• sluchově rozezná celý tón a půltón, durový kvintakord 

• zahraje dvojzvuky na prázdných strunách 

2. roč. 

Žák: 
 zdokonalí správné návyky a dovednosti (postoj, uvolněnost těla, držení nástroje) 
 ovládá dva prstoklady dle zvolené metodiky 
 snížený první prst a zvýšený třetí prst použije alespoň v rámci lidových písní 
 kontroluje intonaci pomocí souzvuku třetího prstu a spodní prázdné struny 
 zahraje détaché, staccato a legato (2-4 noty pod obloučkem) a jejich kombinace s 

přechodem ze struny na strunu 
 zahraje ozvěnu forte - piano 
 zahraje  zpaměti krátkou jednoduchou skladbu 
 umí s pomocí učitele rozhodnout dle notového zápisu, který prstoklad zvolí 
 zahraje lidové písně a drobné skladby v probíraných prstokladech na dvou strunách 

3. roč. 

Žák: 
 ukáže, jak správně stát i sedět při hře 
 vytvoří kvalitnější tón 
 zahraje rozdílný hlas v souhře s učitelem, také v souhře s klávesovým nástrojem 
 s pomocí učitele zhodnotí vlastní výkon 
 zahraje legato, martelé, détaché, staccato na jedné i více strunách 
 zahraje dvojzvuky se spodní prázdnou strunou 
 kombinuje čtyři prstoklady na více strunách 
 samostatněji se rozhoduje, který z prstokladů zvolí 
 použije základní dynamické rozdíly: p, f, mf 
 zahraje stupnice jedno i dvouoktávové dur i moll v rámci zvolené školy spolu s akordy 
 zahraje zpaměti krátkou skladbu 
 zahraje z listu jednoduchou skladbu 
 doladí strunu A za pomoci učitele 

4. roč. 

Žák: 
 má přehled o všech prstokladech v první poloze 
 samostatně rozhodne, jaký prstoklad zvolí 
 orientuje se v první a třetí poloze 
 nácvik poloh zkombinuje s použitím jednoduchých výměn 
 dvouoktávové stupnice durové a akordy hraje s přechodem do třetí polohy 
 zahraje smyky détaché, legato, staccato a martelé přes struny a jejich kombinace 
 použije složitější dělení smyčce – bleskový smyk, tečkovaný rytmus, synkopa 
 použije dynamické odstínění: p, mf, f, cresc., decresc. 
 koriguje kvalitu tónu 
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 zahraje základní dvojhmaty v 1. poloze 
 předvede nácvik vibrata 
 zahraje z listu skladby úrovně 1. a 2. Ročníku 
 ovládá techniku ladění, naladí strunu A a doladí ostatní struny s pomocí učitele 

5. roč. 

Žák: 
 zvládá hru v 1. a 3. poloze a propojuje  pomocí výměn 
 vysvětlí funkci sudých poloh 
 zahraje další stupnice s přechodem do třetí polohy jako přípravu na tříoktávové 

stupnice,  použije při nácviku různé rytmy a smyky 
 zdokonalí pohyblivost prstů levé ruky 
 zahraje pomalé řadové staccato a  spiccato 
 zahraje melodické ozdoby: nátryl, mordent, trylek 
 zdokonalí hru dvojzvuků se spodní i vrchní prázdnou strunou 
 nácvik čtení z listu uplatňuje v kolektivní interpretaci 
 ovládá techniku ladění, naladí strunu A a doladí ostatní struny  

6. roč. 

Žák: 
 použije nejméně tři různé polohy a spojuje je 
 koriguje  intonaci v jednotlivých polohách 
 posoudí rozdíly mezi skladbami různých období a žánrů 
 dle svých schopností ovládá a použije trylek, obal, skupinku 
 dle svých schopností hraje s  vibratem 
 zvládne  hru přirozených flažoletů s přehmatem 3. polohy 
 použije jemnější dynamická odstínění 
 zahraje jednoduché skladby s více křížky a bé 
 zahraje stupnice na jedné struně a nižší tříoktávové s příslušnými akordy 
 zapojí se v kolektivní interpretaci 
 naladí nástroj samostatně, případně s malou podporou učitele 

7. roč. 

Žák: 
 orientuje se v první až páté poloze 
 kombinuje základní smyky, použije některé skákavé smyky 
 využije všechny části smyčce v různých dynamických odstínech 
 použije vibrato podle svých schopností 
 pracuje s barvou a kvalitou tónu 
 přečte a předběžně nastuduje přiměřenou skladbu, s kontrolou učitele skladbu 

dovede k  provedení na vystoupení 
 zvládne jednodušší skladby z období baroka, klasicismu, romantismu a XX. století, 

popíše jejich základní formální složení i způsob interpretace 
 použije jednoduchou dvojhmatovou techniku 
 uplatní lomení základních akordů 
 zahraje tříoktávové stupnice i s rozloženými akordy 
 vypracuje détaché, staccato, řadové staccato, spiccato, martelé 
 vystihne při hře základní přednesový charakter skladby 
 hru z listu využije k funkční práci v kolektivní interpretaci 
 samostatně naladí nástroj 
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Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
 
 
Kolektivní  interpretace 
 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivní interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 
 
 

II. STUPEŇ: 
 
 
Hra na violu 
 

1. + 2. roč. 

Žák: 

• prohlubuje techniku levé ruky  

• využije obtížnější smyčcovou techniku 

• pracuje s kvalitou tónu a jeho dynamikou 

• použije vibrato 

• do hry zapojí vlastní hudební představu 

• přednesové skladby váže ke svému zaměření (sólové nebo více souborově orchestrální) 

• zvolí způsob interpretace s ohledem na styl a charakter skladby 

3. + 4. roč. 

Žák: 

• je seznámen s oktávovými, sextovými a terciovými stupnicemi 

• zdokonalí  předešlé činnosti, zaměřuje se na vlastní soběstačnost 

• přednesové skladby váže ke svému zaměření  

• má vlastní názor na hraný repertoár, má povědomí o různých způsobech interpretace 
skladeb i v historických souvislostech 

• podle svých individuálních schopností vybere a navrhne způsob interpretace přednesové 
skladby 
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5.9 Studijní zaměření  Hra na violoncello (VCL) 
 

Violoncello je  strunný smyčcový nástroj, který  se nejvíce používá v evropské klasické 
hudbě. Je nedílnou součástí komorních, smyčcových i symfonických orchestrů a také mnoha 
komorních souborů. Bývá standardním sólovým nástrojem koncertních skladeb. Používá se 
také v ostatních žánrech, především v populární hudbě. Violoncello je větší než housle i viola 
a menší než kontrabas. Při hraní se drží mezi koleny a o zem se opírá vysouvatelným 
bodcem. Stejně jako housle a viola je horní deska violoncella stavěna ze smrkového dřeva, 
luby a spodní deska z javorového. Violoncello vydává bohatý a vřelý zvuk, v některých 
polohách velmi podobný lidskému hlasu. Vyznačuje se velikým tónovým rozsahem. Proto je 
notováno v basovém klíči, ve vyšších pasážích se používá tenorový a houslový klíč. Při hraní 
vysokých tónů violoncello připomíná violu i housle. Žák se během studia seznámí se sólovou 
literaturou napsanou pro tento nástroj. Zapojuje se také do předmětu Kolektivní 
interpretace, kde se naučí mimo jiné zodpovědnosti a spolupráci. Během studia žák 
vystupuje na koncertech. 

 
Učební plán: 
 

 I. stupeň II. stupeň 
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 

Hra na violoncello 
(VCL) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 
(HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     

Kolektivní  
Interpretace (KI)    1 1-2* 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

(*Pozn.: Žák povinně absolvuje spodní hranici hodinové dotace. O jejím navýšení vždy rozhoduje 
pedagog na základě individuálních schopností žáka.) 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
I. STUPEŇ: 
 
Hra na violoncello 
                                 

1. roč. 

Žák: 

• předvede při posezu uvolněné a rovné držení těla 

• správně uchopí a drží nástroj 

• zahraje všemi prsty 

• předvede správné postavení levé ruky 

• správně uchopí smyčec 

• zahraje základní smyky celým a polovinami smyčce 

• pojmenuje základní části nástroje 
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• zahraje jednoduché lidové písně a říkanky pizzicatem 

• žák zahraje jednooktávovou stupnici a akord G dur 

2. roč. 

Žák: 

• předvede orientaci ve druhé poloze 

• předvede orientaci v jednoduchých hudebních útvarech 

• zahraje z basového klíče, přečte příslušné noty 

• se volně pohybuje po hmatníku 

• předvede postavení ruky v 7. poloze 

• předvede rozšířenou polohu dolů 

• zahraje celým, polovinou a čtvrtinou smyčce 

• zahraje dvouoktávové C dur, jednooktávové G, F, B dur a příslušné akordy 

3. roč. 

Žák: 

• předvede orientaci v sedmé poloze 

• zvládne výměnu mezi 2. a 7. polohou  

• předvede hru v rozšířené poloze nahoru 

• má osvojeny základní smyky a jejich kombinace na více strunách 

• žák rozliší p, mf, f 

• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu nebo píseň  

• vyjádří náladu skladby 

• předvede souhru s jiným nástrojem 

• žák zahraje jednooktávové A dur, dvouoktávové G dur, D dur 

4. roč. 

Žák: 

• předvede hru v 5. poloze a její výměnu s 2. a 7. polohou 

• předvede hru přirozených flažoletů 

• zahraje staccato a détaché 

• zahraje legato ve všech částích smyčce 

• důkladně rozliší dynamické odstíny 

• zahraje basovou linku s melodickým hlasem 

• zahraje dvouoktávové stupnice F dur, A dur a moll, g moll a příslušné akordy 

5. roč. 

Žák: 

• předvede orientaci ve všech středních polohách 

• zahraje složitější smyky - podsmyk, tečkovaný rytmus, martelé atd. 

• zahraje složitější rytmy - trioly, ligatury  

• použije plynulé crescendo a decrescendo 

• předvede elementární hru z listu 

• zahraje dvouoktávové stupnice B, Es, As dur, d moll a příslušné akordy 

6. roč. 

Žák: 

• předvede výměnu mezi středními polohami 

• použije hru ve  vyšších polohách 

• při hře dbá na kvalitu tónu a použije sluchovou kontrolu 
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• vhodně použije vibrato 

• použije vhodné  frázování podle stylu skladby 

• aplikuje různé druhy smyku do stupnic 

• zahraje dvojhmatové etudy nebo stupnice 

• zahraje mollové stupnice a akordy 

• zahraje dvouoktávové stupnice E dur, c moll a příslušné akordy 

7. roč. 

Žák: 

• zahraje skladby rozsáhlejších forem, vysvětlí jejich členění a tónové vztahy 

• předvede hru v tenorovém klíči 

• rozvine výrazové složky hry s použitím vibrata 

• předvede uvolněnost v jednotlivých druzích smyků 

• uplatní osobitý projev při hře  

• aplikuje výrazové prostředky dle stylů a žánrů 

• samostatně nacvičí jednodušší skladby 

• uplatní své schopnosti v kolektivní interpretaci 

• zahraje tříoktávové stupnice C, D dur, dvouoktávové H dur, e moll a příslušné akordy 
 
Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
 
Kolektivní  interpretace 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivní interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 

II. STUPEŇ: 
 
Hra na violoncello 
 

1. + 2. roč. 

Žák: 

• předvede výměnu mezi vysokými polohami 

• předvede hru v palcové poloze 

• bezpečně čte v tenorovém klíči 

• zahraje pohotově z listu adekvátní skladby  

• zahraje dvojhmatové stupnice a etudy   

• zahraje složité smyky – například spiccato 

• samostatně vybere a nastuduje drobnou skladbu 

• použije potřebné zběhlosti a tónové kultury v hraných skladbách 

• zahraje tříoktávové stupnice E, G dur, c moll 

3. + 4. roč. 

Žák: 

• charakterizuje díla jednotlivých slohů a dle toho je interpretuje  
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• zahraje v houslovém klíči 

• plně uplatní svůj osobitý projev 

• se zapojí v kolektivní interpretace 

• pracuje samostatně, sluchem koriguje barvu tónu 

• předvede schopnost ve hraných skladbách sestavit prstoklad a smyky a do hry zapojí 
vlastní hudební představy a cítění 

• detailně frázuje  

• dokonale zvládne kantilénu 

• ohodnotí výkon svůj i ostatních 

• zahraje tříoktávové stupnice Es dur, F dur, e moll, f moll 
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5.10 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu (ZF) 
 

Zobcová flétna je dechový nástroj patřící do kategorie dřevěných dechových nástrojů. Bývá 
vyrobena ze dřeva nebo plastu, kvalitnější nástroje zpravidla z tvrdých dřev domácích i 
exotických (javor, hruška, palisandr, eben). K sólové hře se užívá zejména flétna altová 
(většina barokního repertoáru), v menší míře pak sopránová, tenorová, sopraninová a 
basová, pro těchto pět nástrojů je také napsána většina komorní hudby. Hlubší flétny 
nacházejí uplatnění ve větších souborech. Rodina zobcových fléten je poměrně rozsáhlá, 
nejpoužívanější flétny jsou:  sopránová, altová, tenorová a basová flétna. Používají se také 
v komorní a souborové hře. Žák se v předmětu Hra na zobcovou flétnu seznámí se 
základními principy hry na tento nástroj, ve vyšších ročnících se seznamuje i s ostatními 
druhy zobcových fléten. Žák je také podle svých schopností zapojen do kolektivního 
předmětu Kolektivní  interpretace, kde se učí souhry s ostatními nástroji a žáky a také 
odpovědnosti za společnou hru. 
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na zobcovou flétnu 
(ZF) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     

Kolektivní interpretace 
(KI) 

   1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
I. STUPEŇ: 
 
 
Hra na zobcovou flétnu 

 
1. roč. 

Žák: 

• popíše a sestaví nástroj a ovládá jeho údržbu 

• předvede správný postoj při hře a držení nástroje 

• předvede základy správného dýchání 

• zahraje lidovou píseň 

• předvede s určitostí nasazení tónu 

2. roč. 

Žák: 

• vytleská zapsaný rytmus 

• přečte notový zápis  

• zopakuje jednoduchou melodii předehranou učitelem 

• zahraje krátkou skladbu 
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• předvede správné nasazení a práci s dechem 

• zahraje  delší fráze 

3. roč. 

Žák: 

• zahraje jednoduchou melodii 

• podle svých schopností  správně artikuluje  

• zahraje skladbu s jiným nástrojem  

• zahraje dur stupnice v rozsahu jedné oktávy  

4. roč. 

Žák: 

• zahraje skladbu v  tempu v odpovídajícím tempos  důtazem na správnou artilulaci 

• předvede skladby s doprovodem klavíru 

• využije při hře dynamické možnosti nástroje 

• zahraje skladby různých hudebních období  

• při hře sluchem kontroluje kvalitu tónu 

5. roč. 

Žák: 

• zahraje správně rytmicky i technicky skladby 

• zahraje dur i moll stupnice dle svých možností 

• ve studované skladbě vysvětlí hudební terminologii 

• používá legato 

• správně frázuje 

6. roč. 

Žák: 

• ve vhodně zvolených skladbách předvede hru melodických ozdob 

• u hry trylků kombinuje hmaty  

• zvládá hru v rychlejších tempech  

• zahraje jednoduchou melodii podle sluchu  

• do hry zapojí základní prvky agogiky 

• elementárně transponuje jednoduchou melodii 

7. roč. 

Žák: 

• uvědoměle pracuje s tónem(dynamické odstínění) 

• interpretuje skladby různých stylů a žánrů, zařadí tyto skladby do správného období 

• správně interpretuje studované skladby 

 
 
Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
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 Kolektivní  interpretace 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivné interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 
 
 

II. STUPEŇ 
 
 
Hra na zobcovou flétnu 

 

1. +2. roč. 

Žák: 

• předvede rytmické možnosti procvičení technických pasáží 

• předvede správnou péči o nástroj 

•  čte z listu 

• respektuje notový zápis 

• rozpoznává skladby z jednotlivých období a zvolí vhodnou interpretaci 

• zahraje jasným a plným tónem 

• sluchem koriguje kvalitu a barvu tónu 

3. + 4. roč. 

Žák: 

• využije  při hře celý rozsah nástroje 

• ohodnotí výkon svůj i ostatních a tento svůj názor obhájí 

• do hry zapojí vlastní hudební dovednosti 

• dodržuje dýchání podle frází, respektuje hudební zápis 

• samostatně navrhne vhodný repertoár 

• studovanou skladbu zařadí do hudebního období a charakterizuje ho 
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5.11 Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu (PF) 
 

Příčná flétna je dechový dřevěný nástroj (ačkoli se dnes příčné flétny vyrábějí téměř 
výhradně z kovu, její stavba a zvukové vlastnosti ji stále řadí k dřevěným dechovým 
nástrojům). Je tradičně zastoupena ve všech symfonických, dechových i komorních 
orchestrech, velké využití má i v komorní hudbě, v menší míře se používá i v jazzu.Moderní 
příčná flétna se skládá ze tří částí (hlavice, střední a spodní díl). Nejkvalitnější flétny se dnes 
vyrábí ze zlata nebo stříbra, obvyklejší materiály jsou niklová mosaz nebo speciální druhy 
ocelí (často navíc postříbřené). 
Žák se seznámí se základními principy hry na dechový nástroj. Tyto základní principy a návyky 
studuje nejprve na zobcovou flétnu, podle jeho individuálních schopností a možností je do 
studia více zapojován hlavní nástroj – příčná flétna. Žák je také podle svých schopností 
zapojován do kolektivního předmětu Kolektivní  interpretace, kde se učí souhry s ostatními 
nástroji a žáky a také odpovědnosti za společnou hru. 

 

 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na příčnou flétnu 
(PF) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     

Kolektivní interpretace 
(KI) 

    1 1 1 1 1 1 1 

. 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
 

I. STUPEŇ: 
 
Hra na klarinet 
                         
1. roč. 

Žák: 

• popíše a sestaví nástroj a ovládá jeho údržbu 

• předvede správný postoj při hře a držení nástroje 

• předvede  a použije základy správného dýchání 

• zahraje jednoduchou melodii 

• naszuje jednotlivé tóny 

2. roč. 
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Žák: 

• zahraje cvičení s osminovými notami 

• zahraje správně rytmicky i technicky krátkou skladbu 

• předvede správné nasazení a práci s dechem 

• zahraje delší fráze a přizpůsobí tomu dýchání 

• sluchem koriguje kvalitu tónu 

3. roč. 

Žák: 

• zahraje z listu jednoduchou melodii 

• podle svých schopností předvede koordinaci prstové techniky a nasazení tónu  

• zahraje skladby v souhře s dalším nástrojem 

• zahraje stupnici C dur s čistou intonací 

                
4. roč. 

Žák: 

• popíše, sestaví  a ovládá nástroj a jeho údržbu 

• dodrží nádech podle fráze 

• sluchem koriguje kavlitu tonu 

• předvede uvolněný způsob hry a nasazení tónu 

• předvede správné držení nástroje 

5. roč. 

Žák: 

• nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu  

• rozliší při hře legato a portamento 

• předvede uvolněný postoj 

• orientuje se v notovém zápisu – dynamika, tempová označení 

• dodrží hudební frázi a podpoří ji dechem 

6. roč. 

Žák: 

• rozliší při hře legato a portamento 

• respektuje notový zápis 

• ve studovaných skladbách vhodně použije agogické prvky – nádechy v rytmu 

• zahraje skladby různých stylů  

• vysvětlí základní hudební terminologii v hraných skladbách 

7. roč. 

Žák: 

• při interpretaci dodržuje dynamiku, rytmus, legato, portamento 

• vysvětlí základní melodické ozdoby 

• podle svých schopností se orientuje v různých stylech a žánrech 

• dodržuje nádechy podle hudebních frází 
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• nastuduje skladbu podle svých individuálních schopností 

 
Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
 
 
 
Kolektivní  interpretace 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivné interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 
 
 
 
 

II. STUPEŇ: 
 
Hra na příčnou flétnu 
 
1. + 2. roč. 

Žák: 

• předvede základní pravidla tvoření tónů 

• předvede správnou péči o nástroj 

• při hře stupnic a etud zvyšuje technickou zběhlost hry kombinací rytmů  

• respektuje notový zápis, dbá na frázování a dodržuje správné dýchání 

• předvede správnou péči o nástroj 

• sluchem koriguje barvu a kvalitu tónu 

• rozpozná chyby a nepřesnosti ve vlastní interpretaci 

3. + 4. roč. 

Žák: 

• samostatně navrhne skladbu podle svých preferencí a zájmu 

• na vybraných skladbách předvede dynamiku, dodržuje rytmus 

• ve studovaných skladbách uplatňuje získané dovednosti 

• do hry zapojí vlastní hudební představivost 

• interpretuje skladbu přesně podle notového zápisu 

• zvolí správné tempo a artikulaci skladby 
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5.12 Studijní zaměření Hra na klarinet (KLR) 
 

Klarinet je jednoplátkový dřevěný hudební nástroj. Z klarinetu se vyvinuly další nástroje-
například saxofon. Klarinet má široké využití v sólové i komorní hudbě, je standardní součástí 
komorních i symfonických orchestrů a hraje důležitou roli v mnoha hudebních žánrech: 
klasická hudba, jazz, dechovka, folk a další. Klarinety se nejčastěji vyrábějí z grenadillového, 
ebenového nebo zimostrázového dřeva, řidčeji i z umělých materiálů. Klapky jsou nejčastěji 
stříbrné barvy a vyrábí se z niklové mosazi, mosazi, stříbra nebo zlata.. Nástroj se z důvodů 
snadnější přepravy dá rozložit do pěti dílů (hubička, soudek, horní díl, spodní díl, ozvučník - 
korpus). 
Běžné typy klarinetů: B klarinet (je nejrozšířenější a používá se ve všech stylech, od klasické 
hudby po jazz), A klarinet (má oproti B klarinetu o něco málo jemnější zvuk, rozdíl je však 
těžko postřehnutelný), Es klarinet (se používá ve větších orchestrech a dechovkách a může 
dosáhnout vyšších tónů než tradiční B klarinet) a Basklarinet (ten se  používá v symfonických 
orchestrech či klarinetových souborech).  
Žák se seznámí se základními principy hry na dechový nástroj. Tyto základní principy a návyky 
studuje nejprve na zobcovou flétnu, podle jeho individuálních schopností a možností je do 
studia zapojován další nástroj – klarinet.  Žák je také podle svých schopností zapojován do 
kolektivního předmětu Kolektivní  interpretace, kde se učí souhry s ostatními nástroji a žáky 
a odpovědnosti za společnou hru. 
 
Učební plán: 
 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na klarinet (KLR) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
Kolektivní interpretace 
(KI)    1-2* 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

(*Pozn.: Žák povinně absolvuje spodní hranici hodinové dotace. O jejím navýšení vždy rozhoduje 
pedagog na základě individuálních schopností žáka.) 
 
 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
I. STUPEŇ: 
 
Hra na klarinet 
                 
1. roč. 
Žák: 

• popíše a sestaví nástroj a ovládá jeho údržbu 

• předvede správný postoj při hře a držení nástroje 

• předvede  a použije základy správného dýchání 

• zahraje lidovou píseň  

• zahraje jednu skladbu dvojhlasně s učitelem 
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• předvede kvalitní nasazení tónu 

2. roč. 

Žák: 

• zahraje cvičení s osminovými notami 

• zahraje zpaměti krátkou skladbu 

• zahraje ve středním tempu stupnice C,G,D,B dur v jedné oktávě  

• předvede správné nasazení a práci  s dechem 

• zahraje delší fráze a přizpůsobí tomu dýchání 

• sluchem koriguje kvalitu tónu 

3. roč. 

Žák: 

• zahraje z listu jednoduchou melodii 

• rozliší charakter skladby a přizpůsobí tomu interpretaci 

• zahraje skladby s využitím dynamických označení 

• podle svých schopností předvede hbitost prstů a rychlost jazyka při zachování 
důrazu na kvalitu tónu  

• ve vhodných pomalých skladbách předvede vibrato 

• zahraje skladby v souhře s dalším nástrojem 

• zahraje stupnici C dur s čistou intonací 
 
 
4. roč. 

Žák: 

• předvede správný postoj a držení nástroje 

• popíše části nástroje a předvede jak s nástrojem zacházet (složení, rozložení, péče o 
nástroj) 

• uplatní při hře základní nátiskové návyky a dovednosti  

• předvede základní technické prvky hry 

• zahraje legato a détaché v rozsahu e-g2 

• zahraje stupnice do 2#, 2b a kvintakordy v daném rozsahu  

5. roč. 

Žák: 

• rozliší základní dynamické odstíny (p-mf-f, cresc. decresc.) 

• zahraje v rozsahu e-c3 

• zahraje v daném rozsahu stupnice a kvintakordy do 3#, 3b zpaměti 

• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 

• zahraje s druhým nástrojem jednoduché skladby, kde dbá na odstínění hlasů 

• použije adekvátní dynamiku a  tempo pro vystižení charakteru skladby 

• elementárně transponuje jednoduchou skladbu 

6. roč. 

Žák: 

• v dané skladbě použije  dynamické, rytmické a agogické prvky podle své hudební 
představy 

• podle individuálních schopností zahraje v rozsahu e-f3 

• popíše a ukáže hru legato, détaché a staccato 

• zahraje durové stupnice a kvintakordy do 5#, 5b + dominantní septakordy 
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• pozná a pojmenuje  základní hudební útvary  v jejich notovém zápisu 

• podle individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 

• zdokonalí  hru s dalším nástrojem (národní písně, jednoduché skladby) 

• určí a zahraje melodické ozdoby 

• samostatně nastuduje kratší skladbu s ohledem na její hudební styl  

• předvede hru z listu podle svých individuálních schopností 

• samostatně zvolí vhodné frázování 

7. roč. 

Žák: 

• zahraje stupnice dur do 7# a 7b 

• předvede frázování v hudbě populární, swingové a jazzové, podle svých 
individuálních schopností 

• využije výrazové a technické schopnosti s ohledem na charakter skladby 

• zahraje skladby různých stylů a žánrů a podle svých individuálních schopností popíše 
základní charaktery hudebních období, stylů a žánrů 

• využije  dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje 

• interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých 
individuálních schopností a vlastní hudební představivosti 

 
Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
 
 
 
Kolektivní  interpretace 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivné interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 
 
 
II. STUPEŇ: 
 
Hra na klarinet 
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• podle svých individuálních schopností zahraje v rozsahu e – g3 

• zahraje dur i moll stupnice do 4#, 4b  

• vysvětlí a zahraje základní melodické ozdoby podle svých individuálních schpností 

• zahraje z listu podle svých individuálních schopností jednoduchou skladbu 

• zahraje zpaměti náročnější skladbu 

• sluchem koriguje kvalitu a barvu tónu 

• nastuduje skladby různých  slohových období s důrazem na interpretační zásady 
3. + 4. roč. 
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Žák: 

• zahraje dur i moll stupnice do 7#, 7b, chromatickou stupnici 

• interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů, podle svých 
individuálních schopností 

• samostatně zvolí a nastuduje skladbu kde využije výrazové a technické schopnosti 

• zhodnotí interpretaci skladby a svůj názor obhájí 

• použije vhodné  frázování v hudbě populární, swingové a jazzové podle svých 
individuálních schopností 
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5.13 Studijní zaměření Hra na saxofon (SAX) 

Saxofon je jednoplátkový dřevěný dechový nástroj vyráběný převážně z mosazi. Používá se 
především v jazzu (jako sólový nástroj i jako součást jazzových komorních souborů či 
orchestrů) a v menší míře i v klasické hudbě.  Do rodiny dřevěných dechových nástrojů patří 
kvůli své stavbě a způsobu tvoření tónu pomocí plátku. Již od počátku byly saxofony 
konstruovány výhradně z kovu. Žák se seznámí se základními principy hry na dechový 
nástroj. Tyto základní principy a návyky studuje nejprve na zobcovou flétnu, či klarinet - 
podle jeho individuálních schopností a možností je  zapojován další nástroj – saxofon. Žák je 
také podle svých schopností zapojován do kolektivního předmětu Kolektivní interpretace, 
kde se učí souhry s ostatními nástroji a žáky a odpovědnosti za společnou hru. 
 
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na saxofon (SAX) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
Kolektivní  interpretace 
(KI)     1-2* 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

(*Pozn.: Žák povinně absolvuje spodní hranici hodinové dotace. O jejím navýšení vždy rozhoduje 
pedagog na základě individuálních schopností žáka.) 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 

I. STUPEŇ: 
 
Hra na saxofon 
   
1. roč. 
Žák: 

• popíše a sestaví nástroj a ovládá jeho údržbu 

• předvede správný postoj při hře a držení nástroje 

• předvede  a použije základy správného dýchání 

• zahraje lidovou píseň  

• zahraje jednu skladbu dvojhlasně s učitelem 

• předvede kvalitní nasazení tónu 

2. roč. 

Žák: 

• zahraje cvičení s osminovými notami 

• zahraje zpaměti krátkou skladbu 

• zahraje ve středním tempu stupnice C,G,D,B dur v jedné oktávě  

• předvede správné nasazení a práci  s dechem 

• zahraje delší fráze a přizpůsobí tomu dýchání 

• sluchem koriguje kvalitu tónu 

3. roč. 
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Žák: 

• zahraje z listu jednoduchou melodii 

• rozliší charakter skladby a přizpůsobí tomu interpretaci 

• zahraje skladby s využitím dynamických označení 

• podle svých schopností předvede hbitost prstů a rychlost jazyka při zachování 
důrazu na kvalitu tónu  

• ve vhodných pomalých skladbách předvede vibrato 

• zahraje skladby v souhře s dalším nástrojem 

• zahraje stupnici C dur s čistou intonací 
 
 
                                

4. roč. 

Žák: 

• předvede správný postoj a držení nástroje 

• popíše části nástroje a předvede, jak s nástrojem zacházet (složení, rozložení, péče o 
nástroj) 

• uplatní při hře základní nátiskové návyky a dovednosti  

• při hře použije základní technické prvky hry 

• zahraje legato a détaché v rozsahu c1-c3 

• zahraje stupnice s 2#, 2b a kvintakordy v daném rozsahu  

5. roč. 

Žák: 

• rozliší základní dynamické odstíny (p-mf-f) 

• zahraje v rozsahu h-d3 

• zahraje  v daném rozsahu stupnice a kvintakordy do 3#, 3b zpaměti 

• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 

• zahraje s druhým nástrojem jednoduché skladby kde dbá na odstínění hlasů 

• použije adekvátní dynamiku a tempo pro vystižení charakteru skladby 

• samostatně zvolí vhodné frázování a přizpůsobí tomu nádechy 

• elementárně transponuje jednoduchou skladbu 

6. roč. 

Žák: 

• zahraje skladbu s využitím  dynamických, rytmických a agogických prvků 

• podle individuálních schopností zahraje v rozsahu h-e3 

• správně zahraje a rozliší  legato, détaché a staccato 

• ovládá durové stupnice a kvintakordy do 5#, 5b + dominantní septakordy 

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

• podle individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 

• samostatně nastuduje kratší skladbu s ohledem na její hudební styl 

• zvládá hru s dalším nástrojem (národní písně, jednoduché skladby) 

• vysvětlí a zahraje melodické ozdoby 

• zahraje z listu podle svých individuálních schopností 

7. roč. 

Žák: 

• zahraje stupnice dur do 7# a 7b s čistou intonací 
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• použije vhodné frázování v hudbě populární, swingové a jazzové, podle svých 
individuálních schopností 

• využívá výrazové a technické schopnosti 

• zahraje skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních schopností 

• využije  dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje 
 
 
Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
 
Kolektivní  interpretace 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivné interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 

II. STUPEŇ: 
 
Hra na saxofon 
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• podle svých individuálních schopností hraje v rozsahu b – fis3 

• ovládá melodické ozdoby 

• zahraje z listu podle svých individuálních schopností 

• zahraje zpaměti náročnější skladbu 

• interpretuje podle svých schopností různá slohová období 

• sluchem koriguje kvalitu a barvu tónu 

• zahraje dur i moll stupnice do 4#, 4b 

• nastuduje skladby různých stylových období s důrazem na interpretační zásady 
3. + 4. roč. 
Žák: 

• interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů, podle svých 
individuálních schopností 

• zahraje všechny dur a moll stupnice s důrazem na intonaci 

• rozliší a použije různé druhy frázování  ( v hudbě populární, swingové a jazzové) 
podle svých individuálních schopností 

• zhodnotí interpretaci skladby a svůj názor obhájí 

• samostatně zvolí a nastuduje skladbu, kde využije výrazové a technické schopnosti 
 
 
 
 
 



 
 

 63

5.14 Studijní zaměření Hra na trubku (TRB) 
 

Trubka je dechový žesťový nástroj, ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů 
dosahuje vůbec nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech – v 
klasické hudbě, jazzu, popu, latinskoamerické hudbě. Trubka, podobně jako ostatní žesťové 
nástroje, má svůj původ v hraní na zvířecí rohy či duté zvířecí kosti. Primitivní trubky se 
objevily již ve starověku. Žák se seznámí se základními principy hry na dechový nástroj. Tyto 
základní principy a návyky studuje nejprve na zobcovou flétnu, podle jeho individuálních 
schopností a možností je do studia  zapojován další nástroj – trubka. Žák je také podle svých 
schopností zapojován do kolektivního předmětu Kolektivní  interpretace, kde se učí souhry 
s ostatními nástroji a žáky a odpovědnosti za společnou hru. 
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na trubku (TRB) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
Kolektivní interpretace 
(KI)     1 1 1 1 1 1 1 

 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
I. STUPEŇ: 
  
Hra na trubku 
                         
1. roč. 
Žák: 

• popíše a sestaví nástroj a ovládá jeho údržbu 

• předvede správný postoj při hře a držení nástroje 

• předvede  a použije základy správného dýchání 

• zahraje lidovou píseň  

• zahraje jednu skladbu dvojhlasně s učitelem 

• předvede kvalitní nasazení tónu 

2. roč. 

Žák: 

• zahraje cvičení s osminovými notami 

• zahraje zpaměti krátkou skladbu 

• zahraje ve středním tempu stupnice C,G,D,B dur v jedné oktávě  

• předvede správné nasazení a práci  s dechem 

• zahraje delší fráze a přizpůsobí tomu dýchání 

• sluchem koriguje kvalitu tónu 

3. roč. 
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Žák: 

• zahraje z listu jednoduchou melodii 

• rozliší charakter skladby a přizpůsobí tomu interpretaci 

• zahraje skladby s využitím dynamických označení 

• podle svých schopností předvede hbitost prstů a rychlost jazyka při zachování 
důrazu na kvalitu tónu  

• ve vhodných pomalých skladbách předvede vibrato 

• zahraje skladby v souhře s dalším nástrojem 

• zahraje stupnici C dur s čistou intonací 
             
          

4. roč. 

Žák: 

• předvede správný postoj a držení nástroje 

• popíše části nástroje a předvede jak s nástrojem zacházet (složení, rozložení, péče o 
nástroj) 

• použije při hře základní nátiskové návyky a dovednosti  

• předvede správný  nátisk bez tlaku  na nátrubek 

• dýchá žeberně-bránicovým způsobem 

• zahraje v rozsahu  jedné oktávy s čistou intonací 

• vyjmenuje noty v hrané skladbě 

• popíše rozdíly a zahraje  staccato, tenuto, legato 

• vysvětlí a použije správné nasazení tónu jazykem v osminových notách 

5. roč. 

Žák: 

• zahraje s druhým nástrojem jednoduché skladby, kde dbá na odstínění hlasů 

• použije adekvátní dynamiku a  tempo pro vystižení charakteru skladby 

• elementárně transponuje jednoduchou skladbu 

• při hře rozliší základní dynamické rozdíly (f, mf, p)  

• nasadí měkce jazykem hudební frázi   

• použije základní artikulaci podle charakteru skladby 

• zahraje jednoduché cvičení se složitějším rytmem 

• zahaje  tóny c1,g1,c2,e2 bez použití ventilů 

• zopakuje jednoduchou hudební myšlenku 

6. roč. 

Žák: 

• v dané skladbě použije  dynamické, rytmické a agogické prvky podle své hudební 
představy 

• pozná a pojmenuje  základní hudební útvary  notovém zápisu 

• podle individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 

• určí a zahraje melodické ozdoby 

• samostatně nastuduje kratší skladbu s ohledem na její hudební styl  

• předvede hru z listu podle svých individuálních schopností 

• koriguje barvu tónu sluchem  

• při hře využije retní legato 

• hraje v rychlejších tempech s důrazem na přesnou artikulaci 
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• hospodaří s dechem a volí nádechy podle hudební fráze 
 
 

7. roč. 

Žák: 

• předvede frázování v hudbě populární, swingové a jazzové, podle svých 
individuálních schopností 

• využije výrazové a technické schopnosti s ohledem na charakter skladby 

• zahraje skladby různých stylů a žánrů a podle svých individuálních schopností popíše 
základní charaktery hudebních období, stylů a žánrů 

• využije  dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje 

• koriguje kvalitu tónu nástiskem 
              
 
Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
 
Kolektivní  interpretace 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivné interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 

II. STUPEŇ: 
 
Hra na trubku 
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• ovládá melodické ozdoby a popíše je 

• zahraje z listu podle svých individuálních schopností 

• zahraje zpaměti náročnější skladbu 

• interpretuje podle svých schopností různá slohová období 

• sluchem koriguje kvalitu a barvu tónu 

• nastuduje skladby různých stylových období s důrazem na interpretační zásady 
3. + 4. roč. 
Žák: 

• interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů, podle svých 
individuálních schopností 

• zahraje stupnici s čistou intonací 

• rozliší různé druhyfrázování  podle svých individuálních schopností (v hudbě 
populární, swingové a jazzové) 

• zhodnotí interpretaci skladby a svůj názor obhájí 

• samostatně zvolí a nastuduje skladbu, kde využije výrazové a technické schopnosti 
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5.15 Studijní zaměření Hra na pozoun (POZ) 
 

Pozoun  je žesťový hudební nástroj. Zvuk vzniká chvěním rtu na nátrubku. V soustavě trubek 
ústících do ozvučníku se pak vytváří charakteristický tón.  Pozoun je jedním z nejstarších 
hudebních nástrojů vyrobených z kovu. Pozounu se používá nejen v orchestrech, ale i v 
kvartetech, kvintetech, v jazzu a samozřejmě se uplatňuje i jako sólový nástroj, nejčastěji s 
doprovodem klavíru. Žák seseznámí se základními principy hry na dechový nástroj. Tyto 
základní principy a návyky studuje nejprve na zobcovou flétnu, podle jeho individuálních 
schopností a možností je zapojován další nástroj – pozoun. Žák je také podle svých 
schopností zapojován do kolektivního předmětu (Kolektivní interpretace), kde se učí souhry 
s ostatními nástroji a žáky a odpovědnosti za společnou hru. 
 
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na pozoun (POZ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
Kolektivní interpretace 
(KI)     1 1 1 1 1 1 1 

 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 

 
I. STUPEŇ: 
 
Hra na pozoun 
                      
1. roč. 
Žák: 

• popíše a sestaví nástroj a ovládá jeho údržbu 

• předvede správný postoj při hře a držení nástroje 

• předvede  a použije základy správného dýchání 

• zahraje lidovou píseň  

• zahraje jednu skladbu dvojhlasně s učitelem 

• předvede kvalitní nasazení tónu 

2. roč. 

Žák: 

• zahraje cvičení s osminovými notami 

• zahraje zpaměti krátkou skladbu 

• zahraje ve středním tempustupnice C,G,D,B dur v jedné oktávě  

• předvede správné nasazení a práci  s dechem 

• zahraje delší fráze a přizpůsobí tomu dýchání 

• sluchem koriguje kvalitu tónu 

3. roč. 
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Žák: 

• zahraje z listu jednoduchou melodii 

• rozliší charakter skladby a přizpůsobí tomu interpretaci 

• zahraje skladby s využitím dynamických označení 

• podle svých schopností předvede hbitost prstů a rychlost jazyka při zachování 
důrazu na kvalitu tónu  

• ve vhodných pomalých skladbách předvede vibrato 

• zahraje skladby v souhře s dalším nástrojem 

• zahraje stupnici C dur s čistou intonací 
 
                    
   
               
4. roč. 

Žák: 

• předvede správný postoj a držení nástroje 

• popíše části nástroje a předvede jak s nástrojem zacházet (složení, rozložení, péče o 
nástroj) 

• použije při hře základní nátiskové návyky a dovednosti  

• předvede správný  nátisk bez tlaku na nátrubek 

• dýchá žeberně-bránicovým způsobem 

• popíše a předvede umístění jednotlivých poloh 

• zahraje v rozsahu  jedné oktávy s čistou intonací 

• vyjmenuje noty v hrané skladbě 

• popíše rozdíly a zahraje  staccato, tenuto, legato 

• vysvětlí a použije správné nasazení tónu jazykem v osminových notách 

5. roč. 

Žák: 

• zahraje s druhým nástrojem jednoduché skladby, kde dbá na odstínění hlasů 

• použije adekvátní dynamiku a  tempo pro vystižení charakteru skladby 

• elementárně transponuje jednoduchou skladbu 

• při hře rozliší základní dynamické rozdíly (f, mf, p)  

• nasadí měkce jazykem hudební frázi   

• použije základní artikulaci podle charakteru skladby 

• zahraje jednoduché cvičení se složitějším rytmem 

• zopakuje jednoduchou hudební myšlenku 

6. roč. 

Žák: 

• v dané skladbě použije  dynamické, rytmické a agogické prvky podle své hudební 
představy 

• pozná a pojmenuje  základní hudební útvary  notovém zápisu 

• podle individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 

• určí a zahraje melodické ozdoby 

• samostatně nastuduje kratší skladbu s ohledem na její hudební styl  

• předvede hru z listu podle svých individuálních schopností 

• koriguje barvu tónu sluchem  
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• při hře využije retní legato 

• hraje v rychlejších tempech s důrazem na přesnou artikulaci 

• hospodaří s dechem a volí nádechy podle hudební fráze 

7. roč. 

Žák: 

• předvede frázování v hudbě populární, swingové a jazzové, podle svých 
individuálních schopností 

• využije výrazové a technické schopnosti s ohledem na charakter skladby 

• zahraje skladby různých stylů a žánrů a podle svých individuálních schopností popíše 
základní charaktery hudebních období, stylů a žánrů 

• využije  dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje 

• koriguje kvalitu tónu nástiskem 
 

       
Hudební nauka 
          
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  

 
 
 
Kolektivní interpretace 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivné interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 
 
 

II. STUPEŇ: 
 
Hra na pozoun 
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• ovládá melodické ozdoby a popíše je 

• zahraje z listu podle svých individuálních schopností 

• zahraje zpaměti náročnější skladbu 

• při hře propojí nasazení a rychlost pravé ruky s důrazem na čistou intonaci 

• interpretuje podle svých schopností různá slohová období 

• sluchem koriguje kvalitu a barvu tónu 

• nastuduje skladby různých stylových období s důrazem na interpretační zásady 
3. + 4. roč. 
Žák: 

• interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů, podle svých 
individuálních schopností 
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• při hře využije všechny základní i pomocné polohy nástroje 

• zahraje stupnici s čistou intonací 

• rozliší různé druhyfrázování  podle svých individuálních schopností (v hudbě 
populární, swingové a jazzové) 

• provede základní péčí o nástroj a samostatně si opraví drobnější závady 

• zhodnotí interpretaci skladby a svůj názor obhájí 

• samostatně zvolí a nastuduje skladbu, kde využije výrazové a technické schopnosti 
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5.16 Studijní zaměření Hra na baryton (BAR) 

Baryton je žesťový nástroj laděný v B. Rozsah samozřejmě závisí na nátrubku a na hráči, ale 
je velmi podobný rozsahu pozounu, baryton je však těžší pro hraní výšek a v dechovém 
orchestru jsou pro něj psány podstatně nižší party. Používá se nejen v sólové, ale také 
v komorní hře v různých obsazení žesťových nástrojů. Žák se seznámí se základními principy 
hry na dechový nástroj. Tyto základní principy a návyky studuje nejprve na zobcovou flétnu, 
podle jeho individuálních schopností a možností je do studia zapojován další nástroj – 
baryton. Žák je také podle svých schopností zapojován do kolektivního předmětu (Kolektivní  
interpretace), kde se učí souhry s ostatními nástroji a žáky a odpovědnosti za společnou hru. 

 
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na baryton (BAR) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
Kolektivní  interpretace 
(KI)     1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 

 
 
I. STUPEŇ: 
       
Hra na baryton 
                                       
1. roč. 
Žák: 

• popíše a sestaví nástroj a ovládá jeho údržbu 

• předvede správný postoj při hře a držení nástroje 

• předvede  a použije základy správného dýchání 

• zahraje lidovou píseň  

• zahraje jednu skladbu dvojhlasně s učitelem 

• předvede kvalitní nasazení tónu 

2. roč. 

Žák: 

• zahraje cvičení s osminovými notami 

• zahraje zpaměti krátkou skladbu 

• zahraje ve středním tempustupnice C,G,D,B dur v jedné oktávě  

• předvede správné nasazení a práci  s dechem 

• zahraje delší fráze a přizpůsobí tomu dýchání 

• sluchem koriguje kvalitu tónu 
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3. roč. 

Žák: 

• zahraje z listu jednoduchou melodii 

• rozliší charakter skladby a přizpůsobí tomu interpretaci 

• zahraje skladby s využitím dynamických označení 

• podle svých schopností předvede hbitost prstů a rychlost jazyka při zachování 
důrazu na kvalitu tónu  

• ve vhodných pomalých skladbách předvede vibrato 

• zahraje skladby v souhře s dalším nástrojem 

• zahraje stupnici C dur s čistou intonací 
   

 
     
4. roč. 

Žák: 

• předvede správný postoj a držení nástroje 

• popíše části nástroje a předvede jak s nástrojem zacházet (složení, rozložení, péče o 
nástroj) 

• použije při hře základní nátiskové návyky a dovednosti  

• předvede správný  nátisk bez tlaku na nátrubek 

• dýchá žeberně-bránicovým způsobem 

• zahraje v rozsahu  jedné oktávy s čistou intonací 

• vyjmenuje noty v hrané skladbě 

• popíše rozdíly a zahraje  staccato, tenuto, legato 

• vysvětlí a použije správné nasazení tónu jazykem v osminových notách 

5. roč. 

Žák: 

• zahraje s druhým nástrojem jednoduché skladby, kde dbá na odstínění hlasů 

• použije adekvátní dynamiku a  tempo pro vystižení charakteru skladby 

• elementárně transponuje jednoduchou skladbu 

• při hře rozliší základní dynamické rozdíly (f, mf, p)  

• nasadí měkce jazykem hudební frázi   

• použije základní artikulaci podle charakteru skladby 

• zahraje jednoduché cvičení se složitějším rytmem 

• zahraje tóny B, f, b, d1 

• zopakuje jednoduchou hudební myšlenku 

6. roč. 

Žák: 

• v dané skladbě použije  dynamické, rytmické a agogické prvky podle své hudební 
představy 

• pozná a pojmenuje  základní hudební útvary v  notovém zápisu 

• podle individuálních schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 

• určí a zahraje melodické ozdoby 

• samostatně nastuduje kratší skladbu s ohledem na její hudební styl  

• předvede hru z listu podle svých individuálních schopností 

• koriguje barvu tónu sluchem  
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• při hře využije retní legato 

• hraje v rychlejších tempech s důrazem na přesnou artikulaci 

• hospodaří s dechem a volí nádechy podle hudební fráze 

7. roč. 

Žák: 

• předvede frázování v hudbě populární, swingové a jazzové, podle svých 
individuálních schopností 

• využije výrazové a technické schopnosti s ohledem na charakter skladby 

• zahraje skladby různých stylů a žánrů a podle svých individuálních schopností popíše 
základní charaktery hudebních období, stylů a žánrů 

• využije  dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje 

• koriguje kvalitu tónu nástiskem 
 
Hudební nauka 

 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  

 
 
Kolektivní  interpretace 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivné interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 
 
II. STUPEŇ: 
 
Hra na baryton 
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• ovládá melodické ozdoby a popíše je 

• zahraje z listu podle svých individuálních schopností 

• zahraje zpaměti náročnější skladbu 

• při hře propojí nasazení a rychlost pravé ruky s důrazem na čistou intonaci 

• interpretuje podle svých schopností různá slohová období 

• sluchem koriguje kvalitu a barvu tónu 

• nastuduje skladby různých stylových období s důrazem na interpretační zásady 
3. + 4. roč. 
Žák: 

• interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů, podle svých 
individuálních schopností 

• při hře využije všechny základní i pomocné polohy nástroje 

• zahraje stupnici s čistou intonací 

• rozliší různé druhyfrázování  podle svých individuálních schopností (v hudbě 
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populární, swingové a jazzové) 

• provede základní péčí o nástroj a samostatně si opraví drobnější závady 

• zhodnotí interpretaci skladby a svůj názor obhájí 

• samostatně zvolí a nastuduje skladbu, kde využije výrazové a technické schopnosti 
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5.17 Studijní zaměření Hra na kytaru (KYT) 
 

Kytara dnes patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Spojuje v sobě 
přednosti nástroje melodického a akordického. I proto dochází k nesprávným a chybným 
výkladům její hodnoty jako hudebního nástroje. Má však staletou tradici hráčskou i 
nástrojařskou, má bohatou literaturu, která obsahuje všechna hudební stylová období. 
Kytara je velice hodnotným nástrojem koncertním, používaná sólově v komorní, taneční a 
jazzové hudbě. Náš učební plán je sestaven tak, aby žáci získali takové dovednosti, které 
umožňují uplatnit se podle schopností a zájmu v oblasti amatérské i v dalším odborném 
studiu. Žák studuje nejen sólovou hru na nástroj, ale zapojuje se také do Kolektivní 
interpretace. Zde se učí souhry s ostatními hráči, poznává další možnosti využití svého 
nástroje.  
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na kytaru (KYT) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
Kolektivní interpretace 
(KI)    1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 

 
I. STUPEŇ: 
 
Hra na kytaru 

      

1. roč. 

Žák: 

• předvede správné držení kytary, správné sezení (buď s podnožkou, s podpěrkou, 
nebo jazzové držení nástroje) 

• zahraje jednohlasé melodie (lid písně a pod.),nejlépe za hudebního doprovodu 
učitele 

• přečte hudební zápis skladeb  
 

2. roč. 

Žák: 

•  ukáže správné držení nástroje a postavení rukou 

•  zahraje oba základní údery 

•  zvládá hru palcem apoyando 

• zahraje jednoduchý dvojhlas v  lid. písni, nebo jednoduché skladbičce 

• zvládne zahrát dle svých možností jednoduché  1 okt. stupnice Dur a tříhlasé akordy 
k daným stupnicím. 

• zahraje jednoduchou skladbu zpaměti 
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3. roč. 

Žák: 
             umí předvésts právné držení nástroje, pravé i levé ruky a správně u kytary sedí 

• zahraje oba základní údery a používá je dle potřeby 

• použije ve skladbičkách základní dynamické funkce  

• zahraje jednoduchý doprovod k melodii. 

 

4. roč. 

Žák: 
 

• zahraje prstoklad 2 okt. stupnic s využitím prázdných strun. 

• zahraje kadence dur k příslušným stupnicím, v základní poloze, orientuje se 
v notovém zápisu do VII polohy na melodických strunách. 

• zahraje jednoduché skladby klasických autorů 

• při hře udrží tempo hry i ve složitějších rytmech, za pomoci metronomu. 

5. roč. 

Žák: 

• při změnách základních rejstříků, nemění bezchybné držení nástroje a pravé ruky  

• Zahraje 2 okt. stupnice Dur s typovým prstokladem,bez využití prázdných strun 

• zahraje kadence s použitím velkého barré v dostupných tóninách 

• zahraje lehčí, vícehlasé skladby různých slohových období 

6. roč. 

Žák: 

• zahraje jednohlasé 3 okt. stupnice Dur a moll s příslušnými kadencemi v základních 
harmonických funkcích  
dobře se orientuje na hmatníku při hře v polohách 

• předvede  hru legato,  stacatto, vibrato . 

• zahraje přiměřeně náročné skladby klasických i moderních autorů 

7. roč. 

Žák: 

• předvede prstovou techniku střední obtížnosti  

• zahraje stupnice, kadence a technická cvičení ve všech základních dostupných 
tóninách 

• samostatně naladí nástroj 

• nastuduje a zahraje skladby různých hudebních období podle svých individuálních 
schopností 

• vytvoří v základních tóninách doprovody k písním a rozpozná základní akordové 
značky  

 
Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
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Kolektivní  interpretace 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivné interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 
 

II. STUPEŇ: 
 
Hra na kytaru 

 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• zahraje jednohlasé stupnice Dur, moll s příslušnými  kadencemi 

• při hře koriguje barvu tónu a jeho kvalitu 

• předvede dobře zvládnuté melodické ozdoby  

• ve studovaných skladbách  použije základní technické prvky (staccato, legato, sul 
tasto, sul ponticello) 

• zahraje  i obtížnější skladby různých stylů a hudebních období (podle individuálních 
schopností) a přizpůsobí tomu interpretaci 

3. + 4. roč. 
Žák: 

• zahraje přednesové skladby  z těch  hudebních období, které při svém studiu zvládl, 
může zařadit  i opusové přednesové etudy 

• u hraných přednesových skladeb předvede kvalitu tónu a úhozu a dbá na barevné a 
dynamické odstíny 

• předvede souhru  s jiným nástrojem či zpěvem 

• vysvětlí význam všech hudebních označení a termínů, které se vyskytují ve 
studovaných skladbách 
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5.18 Studijní zaměření Hra na žánrovou kytaru (ŽKYT) 
 

Kytara dnes patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Spojuje v sobě 
přednosti nástroje melodického a akordického. I proto dochází k nesprávným a chybným 
výkladům její hodnoty jako hudebního nástroje. Má však staletou tradici hráčskou i 
nástrojařskou, má bohatou literaturu, která obsahuje všechna hudební stylová období. 
Kytara je velice hodnotným nástrojem koncertním, používaná sólově v komorní, taneční a 
jazzové hudbě. Náš učební plán je sestaven tak, aby žáci získali takové dovednosti, které 
umožňují uplatnit se podle schopností a zájmu v oblasti amatérské i v dalším odborném 
studiu. Během studia se žák seznámí se základy kytarové hry. Další studium je zaměřeno na 
poznávání hry různých stylů a žánrů (jazz, pop,rock). Žák se také učí základním principům 
doprovodné hry, hry akordových značek a je veden k uplatňování všech svých získaných 
znalostí a dovedností v praktickém využití při hře. Náplní předmětu Kolektivní  interpretace 
je poznávání dalších možností využití tohoto nástroje a souhry ve skupině nebo orchestru.   
 
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na žánrovou kytaru 
(ŽKYT) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
Kolektivní interpretace 
(KI)    1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
I. STUPEŇ: 
 
         
Hra na žánrovou kytaru 
                      

1. roč. 

Žák: 

• předvede správné držení kytary, správné sezení (buď s podnožkou, s podpěrkou, 
nebo jazzové držení nástroje) 

• zahraje jednohlasé melodie (lid písně a pod.), úderem prstů apoyando, nebo 
střídavým úderem prstu, nejlépe za hudebního doprovodu učitele 

• přečte hudební zápis skladeb 

•  se podle možností a probrané látky orientuje v l. poloze 

2. roč. 

Žák: 

• předvede jazzové držení nástroje a pravé ruky 

• použije vhodný rytmický doprovod lidových a umělých písní podle jejich charakteru 

• zahraje jednohlasé melodie a skladbičky z notového zápisu 

• zahraje  stupnice Dur do 3 kř, s kadencí nebo jednoduchými akordy 

• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 
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3. roč. 

Žák: 

• předvede správné jazz. držení nástroje, pravé i levé ruky. 

• vytvoří jasný a pevný tón 

• dle svých možností zahraje legato vzestupné 

• vytvoří základní rytmický doprovod a použije rozložené akordy 

• předvede základními výrazovými prostředky charakter a náladu skladby 

• zahraje jednoduché akordy i v malém barré 

• zahraje 2 okt. stupnice dur 4 kř. a 2 bé 

4. roč. 

Žák: 

• bezchybně drží kytaru i obě ruce 

• předvede prstoklad 2 okt. stupnic Dur v přijatelných tóninách 

• zraje legato sestupné 

• transponuje základní akordy a jednoduché melodie 

• použije základní akordy s velkým barré typ F Dur a b moll 

5. roč. 

Žák: 

• zahraje 2 okt. stupnice Dur  

• zahraje stupnice moll 2kř. a 2 bé.  

• yysvětlí význam hudebního označení ve skladbě 

• zahraje doprovody umělých písní s užitím vlastní jednoduché improvizace, orientuje 
se dle svých možností do Vlll. polohy 

• použije základní dynamické a agogické prvky k vyjádření vlastní hudební představy 

6. roč. 

Žák: 

• předvede prstoklad v 3 okt. stupnici Dur 

• zahraje 2 okt. stupnice moll do 7 kř.a 7 bé 

• použije příslušné kadence ke studovaným stupnicím 

• zahraje stupnice pentatonické a  použije je v jednoduchých improvizacích a 
složitějších rytmech 

• zahraje legato i stacatto 

• určí shudební styl skladby a přizpůsobí tomu intrperetaci 

• popíše a předvede speciální techniky hry ( hammering levé ruky ) 

7. roč. 

Žák: 

• zvládne základní technické dovednosti na kytaře 

• zahraje stupnice, kadence a technická cvičení ve všech základních dostupných 
tóninách 

• v dobré kvalitě nastuduje  a zahraje přiměřeně obtížné skladby různých stylů, umělé i 
lidové písně  

• samostatně vybere vhodnou skladbu dle svých individuálních možností  
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Hudební nauka 

 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
 
Kolektivní interpretace 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivné interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 

II. STUPEŇ: 
 
Hra na žánrovou kytaru 
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• zahraje jednohlasé stupnice Dur, moll s příslušnými  kadencemi 

• při hře koriguje barvu tónu a jeho kvalitu 

• ve studovaných skladbách  použije základní technické prvky (staccato, legato, sul 
tasto, sul ponticello) 

• zahraje  přiměřeně obtížné skladby různých stylů a hudebních období a přizpůsobí 
tomu interpretaci 

3. + 4. roč. 
Žák: 

• zahraje přednesové skladby  z různých  hudebních období a vysvětlí jejich 
charakteristické znaky 

• u hraných přednesových skladeb předvede kvalitu tónu a úhozu a dbá na barevné a 
dynamické odstíny 

• rozpozná akordické značky a užije je při doprovodu 

• předvede souhru  s jiným nástrojem či zpěvem 

• vysvětlí význam všech hudebních označení a termínů, které se vyskytují ve 
studovaných skladbách 
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5.19 Studijní zaměření Hra na doprovodnou kytaru (DKYT) 
 

Kytara dnes patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Spojuje v sobě 
přednosti nástroje melodického a akordického. I proto dochází k nesprávným a chybným 
výkladům její hodnoty jako hudebního nástroje. Má však staletou tradici hráčskou 
i nástrojařskou, má bohatou literaturu, která obsahuje všechna hudební stylová období. 
Kytara je velice hodnotným nástrojem koncertním, používaná sólově v komorní, taneční 
a jazzové hudbě. S postupem doby však kytara a i ostatní nástroje v populární hudbě napříč 
všemi žánry a styly plní funkci doprovodného nástroje, ve kterém je v popředí zpěv a dle 
druhu žánru a charakteru hudebního díla je skladatelem nebo aranžérem hudebník vyzván 
občas k sólu. Samozřejmě, že jsou skladby, kde nefiguruje lidský hlas a tam má kytara sólový 
part nebo se střídá v doprovodu a sólové hře s ostatními nástroji. Náš učební plán je 
sestaven tak, aby žáci získali takové dovednosti, které umožňují uplatnit se podle schopností 
a zájmu v oblasti amatérské i v dalším odborném studiu. Během studia se žák seznámí se 
základy kytarové hry. Žák se také učí základním principům doprovodné hry, hry akordových 
značek a je veden k uplatňování všech svých získaných znalostí a dovedností v praktickém 
využití při hře. Náplní předmětu Kolektivní interpretace je poznávání dalších možností 
využití tohoto nástroje a souhry ve skupině nebo orchestru.   
 
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Hra na doprovodnou 
kytaru (DKYT) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 (1)     
Kolektivní kytarová 
interpretace (KKTI)    1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
I. STUPEŇ: 
 
         
Hra na doprovodnou kytaru 
                      

1. roč. 

Žák: 

• předvede správné držení kytary, správné sezení  

• zahraje jednohlasé melodie (lid. písně apod.), střídavým úderem prstů dopadem 

• přečte jednohlasý hudební zápis skladeb 
 

2. roč. 

Žák: 

• předvede jazzové držení nástroje a pravé ruky 
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• použije vhodný rytmický doprovod lidových a umělých písní při kterých dle možností 
zpívá 

• zahraje jednohlasé melodie a skladbičky z notového zápisu 
 

3. roč. 

Žák: 

• předvede správné jazzové držení nástroje, pravé i levé ruky. 

• vytvoří jasný doprovod s dobrou interpretací všech daných tónů 

• vytvoří základní rytmický doprovod a použije rozložené akordy  

• zahraje durové stupnice do 4 křížků 

4. roč. 

Žák: 

• bezchybně drží kytaru i obě ruce 

• předvede prstoklad 2 okt. stupnic  G Dur a C Dur 

• transponuje základní akordy 

• zahraje jednoduché akordy s malým barré (F dur apod.) 

5. roč. 

Žák: 

• zahraje 2 okt. stupnice Dur  

• zahraje stupnice moll 2 kř. 

• znalost akordů nebo kadencí 

• zahraje doprovody umělých písní s užitím střídání melodie a doprovodu, orientuje se 
dle svých možností do V. polohy hmatníku 

• použije zpěv k doprovázené skladbě dle svých možností 

6. roč. 

Žák: 

• předvede pentatonickou stupnici a chromatická cvičení 

• dle možností hraje v pentatonické stupnici 

• zahraje trsátkem s jeho správným uchopením 

• dává důraz na správnou společnou interpretaci s ostatními žáky 

• předvede hru akordů v obratech 

7. roč. 

Žák: 

• zvládne technické dovednosti – hra legatem při harmonickém i melodickém projevu 

• zahraje stupnice, kadence a technická cvičení ve všech základních dostupných 
tóninách 

• v dobré kvalitě nastuduje a zahraje přiměřeně obtížné skladby, umělé i lidové písně  

• samostatně vybere vhodnou skladbu dle svých individuálních možností  
 
 
Hudební nauka 

 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
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Kolektivní interpretace 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivné interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2  
 

II. STUPEŇ: 
 
Hra na doprovodnou kytaru 
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• zahraje jednohlasé stupnice Dur, moll s příslušnými akordy nebo s kadencemi 

• při hře koriguje barvu tónu a jeho kvalitu 

• zahraje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a hudebních období a přizpůsobí 
tomu interpretaci 

• orientuje se po celém hmatníku nástroje 
3. + 4. roč. 
Žák: 

• u skladeb předvede kvalitní tón nástroje v doprovodném i sólovém partu 

• rozpozná akordické značky a užije je při doprovodu 

• předvede souhru s jiným nástrojem či zpěvem 

• vysvětlí význam všech hudebních označení a termínů, které se vyskytují ve 
studovaných skladbách 
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5.20 Studijní zaměření  Hra na bicí nástroje (BN) 

Sekce bicích je svou škálou zřejmě nejširší nástrojovou skupinou ze všech. Pro oblast výuky 
na základních uměleckých školách je proto nezbytné obsah výuky zacílit tak, aby byl budoucí 
absolvent co nejlépe připraven na praktický hudební život. Pozornost je tu proto kladena 
zejména na bicí soupravu. Kromě toho se ale výuka zaměřuje i na detailní ovládnutí sólového 
malého bubnu a ve vyšších ročnících v rámci předmětu Kolektivní  interpretace  i na zařazení 
perkusí, melodických bicích nástrojů a elektronických bicích doplňků. V průběhu prvního 
stupně žák získává povědomí o jednotlivých technických a úderových prvcích, o systémech 
koordinace končetin, o bubnových rudimentech a o práci s časovým uspořádáním úderů. 
Hned od začátku se student také setkává s podstatným prvkem budoucí praxe: hrou 
doprovodů a breaků, které později přecházejí ve cvičení skladeb s předtočeným doprovodem 
a směřují k budování sólového projevu. Tyto dovednosti jsou dále rozvíjeny ve druhém 
stupni, kde žák dostává podněty k ovládnutí odlišných výrazových postupů a vyhledání 
vlastního interpretačního výjádření a osobitosti. 

 
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r 
Hra na bicí nástroje 
(BN) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
Kolektivní interpretace 
(KI)    1 1 1-2* 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

(*Pozn.: Žák povinně absolvuje spodní hranici hodinové dotace. O jejím navýšení vždy rozhoduje 
pedagog na základě individuálních schopností žáka.) 
 
 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 

I. STUPEŇ: 

 
Hra na bicí nástroje 

 
1. roč. 
Žák: 

• zahraje střídavé a dvojčetné údery v rukou v daném tempu  

• přehraje základní rytmickou stupnici v binárním pásmu v daném tempu  

• přehraje zvládnutým pásmům odpovídající etudu pro malý buben  

• zahraje jednoduchý  osminový doprovod ve 4/4 taktu  
2. roč. 
Žák: 

• zahraje střídavé a dvojčetné údery pomocí pedálů 

• přehraje rytmickou stupnici v binárním a triolovém dělení (do šestnáctin) 
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• přehraje zvládnutým pásmům odpovídající etudu pro malý buben  

• zahraje jednoduchý šestnáctinový doprovod ve 4/4 taktu 

3. roč. 
Žák: 

• zahraje jednočetný příraz a prezentuje ho v nácvicích 
• přehraje rytmickou stupnici v binárním a triolovém dělení (do sextol) 
• přehraje etudu pro malý buben, obsahující zvládnutá rytmická pásma 
• zahraje frázovaný osminový a šestnáctinový doprovod s breaky  

4. roč. 

Žák: 

• zahraje dvojčetný  příraz a tlakový vír a prezentuje je v nácvicích 

• ovládá rytmickou stupnici v dosažených pásmech ve střídání po době 

• přehraje etudu pro malý buben obsahující jako prvek tlakový vír 

• přehraje etudu pro soupravu v charakteru doprovodu 
5. roč. 
Žák: 

• zahraje frázovaný triolový doprovod s breaky  

• přehraje etudu pro malý buben obsahující jako prvek přírazy 

• přehraje etudu pro bicí soupravu koncipovanou v sólovém charakteru 

• zahraje osminově frázovanou skladbu s doprovodem play-along 
 
6. roč. 
Žák: 

• přehraje etudu pro malý buben obsahující dosažené výrazové prostředky 

• zahraje trojčetný a čtyřnásobný příraz a double stroke roll 

• zahraje výběrové rudimentové vzorce (Flam Tap, Swiss Army Triplet) 

• zahraje šestnáctinově frázovanou skladbu s doprovodem play along 
7. roč. 

Žák: 

• přehraje etudu pro melodické blanozvučné nástroje a perkuse 

• přehraje zvolenou transkripci sóla pro bicí soupravu  

• přehraje etudu pro malý buben, prezentující rudimentové vzorce 

• zahraje improvizační celek na zadané vícetaktové téma 
 
Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2  
 
Kolektivní  interpretace 
 
Vzdělávací obsah předmětu Kolektivné interpretace je společný pro všechna studijní zaměření a je 
uveden v kapitole 5.2 
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II. STUPEŇ: 

 
Hra na bicí nástroje 
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• dokáže pracovat se swingovým frázováním na dobách i synkopách 

• prokáže použití nácviku movementů po soupravě 

• přehraje etudu s aplikací rudimentových vzorců v bicí soupravě 

• zahraje stylově specifikovanou play-along skladbu 

3. + 4. roč. 
Žák: 

• prokáže schopnost využití koordinační nezávislosti v doprovodném partu 

• přehraje sólistickou etudu pro bicí soupravu, shrnující dosažené technické a výrazové 
prostředky  

• zahraje improvizovaný doprovod s odlišnou stylovou charakteristikou 

• zahraje improvizované sólo v zadané stylové charakteristice 
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5.21 A)Studijní zaměření Sólový zpěv (SZP) 
 

Zpěv je nejpřirozenější projev lidského hlasu, kterým již od narození disponuje každý člověk. 
Od běžné řeči se liší zhudebněním jednotlivých vokálů, tedy cíleným střídáním tónů a 
zpravidla i rytmickou strukturou, kterou se odlišuje od běžné řeči nebo recitace. Zpěv může 
být a cappella (tzn. bez doprovodu) nebo za doprovodu hudebníků a různých hudebních 
nástrojů.  Zpěvem se dá vyjádřit každý pocit nebo nálada. Zpěv by se měl pěstovat co 
nejdříve, protože probouzí v člověku lásku k hudbě i k sobě samému. V individuální výuce se 
žák naučí základní techniky zpěvu, správnému dýchání a hlasové hygieně. Seznámí se se 
základním pěveckým repertoárem. V kolektivní výuce je kladen důraz na dodržování 
společných pravidel a naladění se na interprety v tvůrčí skupině. Žák se naučí spolupracovat 
s ostatními žáky a rozšíří si povědomí o dalších možnostech a použití svého hlasu. 
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Sólový zpěv (SZP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
Sborový zpěv (SZ)      3 3 3 3   
Pěvecká praxe* (PP)    (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
(*Pozn.: nepovinný předmět) 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 

I. STUPEŇ: 

 

Sólový zpěv 
 

1. roč. 

Žák: 

• využívá základní návyky a dovednosti (správné uvolněné držení těla při zpěvu, klidné 
dýchání) 

• používá základní technické prvky (nasazení tónů, čistá intonace, správná artikulace) 

• zpívá ve střední hlasové poloze v rozsahu 5 – 6 tónů 

• používá přirozenou sílu svého hlasu 

• dokáže zopakovat krátké intonační a rytmické modely 

• doprovodí jednoduchou píseň hrou na tělo 

• zazpívá píseň zpaměti 
 
 

2. roč. 

Žák: 

• dodržuje správný pěvecký postoj  

• využívá přirozené dýchání a hospodaření s dechem 

• předvede čisté a měkké nasazení tónu 

• používá hlas v rozsahu oktávy 

• má povědomí o základní dynamické škále  
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• zazpívá jednoduchou lidovou píseň s doprovodem 
 

3. roč. 

Žák: 

• předvede správné držení těla při zpěvu a klidné dýchání 

• používá hlas v celém svém rozsahu, zachovává jeho přirozenost a nepřepíná své síly 

• rozliší píseň v durové a mollové tónině 

• je schopen rozeznat rozdíl mezi námahou a úsilím nutným pro zpěv 

• dbá na správnou artikulaci 

• uplatňuje v písni dynamiku a základy pěveckého přednesu 

• zpívá s doprovodem lidové a umělé písně odpovídající jeho schopnostem a věku 
 

4. roč. 

Žák: 

• využívá žeberně-bráničního dýchání a dechové opory 

• zvládá zpěv s doprovodem a jednoduchý dvojhlas 

• rozliší základní pěvecké techniky (legato, staccato) 

• ovládá hlasová cvičení dur i moll 

• vyrovnává vokály při zachování správné pěvecké výslovnosti 

• orientuje v notovém zápise 

• je si vědom pěvecké fráze 

• nastuduje několik skladeb zpaměti 

• je seznámen se základy hlasové hygieny 
 

5. roč. 

Žák: 

• vědomě používá a zdokonaluje techniku z předešlých ročníků 

• ovládá měkké a opřené nasazení tónu 

• zpívá s doprovodem a zvládá dvojhlas 

• předvede správné frázování a přizpůsobí tomu nádechy 

• využívá základy pěveckého přednesu 

• dodržuje zásady hlasové hygieny 
 

6. roč. 

Žák: 

• využívá měkké a opřené nasazení tónu, správné pěvecké dýchání 

• používá rozšířený hlasový rozsah a podle svých možností propojuje hlasové rejstříky 

• zazpívá hlasová cvičení k předcházení mutačních šelestů a hlasových zlomů ve střední 
poloze 

• udrží svůj hlas ve vícehlasé skladbě a orientuje se v jejím notovém zápisu 

• uplatní při zpěvu vlastní hudební cítění a přizpůsobí tomu pěvecký přednes 

• dodržuje dynamiku a frázování dané skladby 

• zazpívá jednoduchou skladbu z listu 
 

7. roč. 
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Žák: 

• zazpívá hlasová cvičení k předcházení mutačních šelestů a hlasových zlomů ve střední 
poloze 

• zpívá staccato, legato v pomalém i rychlém tempu 
ovládá základy dechové techniky, měkké a opřené nasazení tónu, zásady správné 
artikulace 
a hlasové kultury 

• rozliší náladu a charakter skladby a přizpůsobí tomu interpretaci 

• zpívá ve vícehlasých skladbách a orientuje se v jejich notovém zápise 

• zpívá písně složitějšího charakteru 

• uplatní a popíše zásady hlasové hygieny 
 

 

Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2 
 

Sborový zpěv 
 
Vzdělávací obsah předmětu Sborový zpěv je uveden v kapitole 5.2 
 
 

Pěvecká praxe  
 
Předmět Pěvecká praxe se zaměřuje na kultivaci a rozvoj hudebního projevu žáků. Umožňuje 
žákům osvojit si dovednosti společné práce a účastnit se hudebních a jiných projektů v rámci 
ZUŠ. Učí se společně zpívat jak bez doprovodu nástroje (a capella), tak s instrumentálním 
doprovodem. Žáci aktivně spolupracují např. se sborem, souborem, kapelou či s jinými 
zpěváky atd… Předmět nabízí prostor pro sebepoznání žáka i sdílení společných poznatků. 
 
 
4. + 5.roč 

• ovládá základy pěvecké a dechové techniky 

• orientuje se v základních hudebních pojmech 

• zvládá spolupráci s ostatními hudebníky 

• je schopen společného i samostatného pěveckého vystoupení 
6. + 7.roč. 

• vědomě používá a zdokonaluje techniku zpěvu 

• rozvíjí své hudební cítění 

• pracuje s trémou v rámci veřejného vystupování 

• přizpůsobí svůj zpěv podle toho, zda zpívá sólo či je součástí doprovodu 

• dodrží agogiku s ohledem na ostatní 

• respektuje notový zápis a podřídí tomu svoji interpretaci 
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II. STUPEŇ: 

 
Sólový zpěv 
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• předvede správné držení těla, použije správné dýchání a tvorbu tónu  

• pracuje s hrudním i hlavovým rejstříkem a tyto rejstříky plynule propojuje 

• pomocí vhodných cvičení rozšiřuje svůj pěvecký rozsah 

• čistě intonuje v celém svém hlasovém rozsahu 

• dodrží hudební fráze s ohledem na plynulou kantilénu 

• zazpívá píseň bez podpory doprovodu 

• je schopen zhodnotit svůj pěvecký výkon 

• samostatně pracuje při korepetici 

• používá dynamickou i agogickou škálu a výraz v souvislosti s charakterem 
interpretované skladby 

 
3. + 4. roč. 
Žák: 

• použije vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu se správnou dechovou 
technikou 

• zná základy stavby a funkce hlasového ústrojí 

• interpretuje pěveckou literaturu různých slohových období, žánrů a skladatelů 

• samostatně použije dynamické a agogické výrazové prostředky v souvislosti s 
charakterem studované a interpretované skladby 

• rozvíjí zpěv plynulé kantilény 

• zvládá zpěv a capella 

• orientuje se v hudebním zápise a textu 

• zhodnotí poslouchanou vokální a vokálně instrumentální hudbu a obhájí si svůj názor 
 
 

Sborový zpěv 
 

Vzdělávací obsah předmětu Sborový zpěv je uveden v kapitole  
 
 
 

Pěvecká praxe 
 
1.+ 2. roč 

Žák: 

• adekvátně volí výrazové prostředky na základě porozumění hudbě a textu 

• uplatňuje pěveckou a dechovou techniku 

• zvolí vhodnou interpretaci s ohledem na charakter a styl skladby 

• pracuje s trémou  

• je schopen spolupráce s hudebním tělesem (orchestr, kapela, sbor) 
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3. + 4.roč. 

Žák:  

• zazpívá a vhodně interpretuje skladby různých období a žánrů 

• podílí se na výběru repertoáru 

• je schopen sebereflexe v individuální i společné rovině 

• umí zhodnotit výkon v rámci veřejného vystoupení 

• podílí se na organizaci a přípravě vystoupení je schopen spolupráce s hudebním 
tělesem (orchestr, kapela, sbor) 
 

 
 
 

B)Studijní zaměření Populární zpěv (PZP) 

 
 
Cílem studijního zaměření Populární zpěv je praktické i teoretické seznámení s pěveckými 
technikami v žánrech populární hudby. Žáci v rámci předmětu procházejí klasickou pěveckou 
a dechovou průpravou a získávají tak vhodné návyky pro rozvoj zdravého hlasu. Součástí 
předmětu je také výuka techniky zpěvu na mikrofon, zpěv s hudebním podkladem, 
uvolňovací cvičení a hlasová hygiena. Starší žáci se zaměřují na základy anatomie lidského 
hlasu.  Populární zpěv vede jedince k seberealizaci a rozvoji individuálního zaměření přes 
širokou škálu oblastí (pop, muzikál, country, jazz a další). 
 
 
Učební plán: 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Populární zpěv (PZP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
Sborový zpěv (SZ)      3 3 3 3   
Pěvecká praxe* (PP)    (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 
(*Pozn.: nepovinný předmět) 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 

I. STUPEŇ: 

 
Populární zpěv 
 
1. roč. 

Žák: 

• využívá základní návyky a dovednosti (správné uvolněné držení těla při zpěvu, klidné 
dýchání) 

• používá základní technické prvky (nasazení tónů, čistá intonace, správná artikulace) 

• zpívá ve střední hlasové poloze v rozsahu 5 – 6 tónů 
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• používá přirozenou sílu svého hlasu 

• dokáže zopakovat krátké intonační a rytmické modely 

• doprovodí jednoduchou píseň hrou na tělo 

• zazpívá píseň zpaměti 
 

2. roč. 

Žák: 

• dodržuje správný pěvecký postoj  

• využívá přirozené dýchání a hospodaření s dechem 

• předvede čisté a měkké nasazení tónu 

• používá hlas v rozsahu oktávy 

• má povědomí o základní dynamické škále  

• zazpívá jednoduchou (lidovou nebo umělou) píseň s doprovodem 

• zná základy práce s mikrofonem 
 

3. roč. 

Žák: 

• předvede správné držení těla při zpěvu a klidné dýchání 

• používá hlas v celém svém rozsahu, zachovává jeho přirozenost a nepřepíná své síly 

• uplatňuje v písni dynamiku a základy pěveckého přednesu 

• dbá na správnou artikulaci 

• je schopen rozeznat rozdíl mezi námahou a úsilím nutným pro zpěv 

• interpretuje píseň přiměřeně svému věku 

• zpívá pomocí mikrofonu a hudebních podkladů 

4. roč. 

Žák: 

• využívá žeberně-bráničního dýchání a dechové opory 

• zvládá zpěv s doprovodem a jednoduchý dvojhlas 

• vyrovnává vokály při zachování správné pěvecké výslovnosti 

• postupně rozšiřuje hlasový rozsah 

• nastuduje několik skladeb zpaměti 

• je seznámen se základy hlasové hygieny (zná uvolňující cviky na hlas a dokáže je 
aplikovat) 

• poznává různé žánry v oblasti populární hudby 
 

5. roč. 

Žák: 

• vědomě používá a zdokonaluje techniku z předešlých ročníků 

• zpívá s doprovodem a zvládá dvojhlas 

• dokáže interpretovat písně populární hudby, chápe obsah i náladu vybraných písní 

• vyhledává písně vhodné pro svůj hlas a věk 

• používá mikrofon a chápe ho jako součást interpretace písní 

• dodržuje zásady hlasové hygieny 
 

6. roč. 
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Žák: 

• aktivně zapojuje pěvecký postoj, zná dechovou techniku 

• používá rozšířený hlasový rozsah a podle svých možností propojuje hlasové rejstříky 

• zazpívá hlasová cvičení k předcházení mutačních šelestů a hlasových zlomů ve střední 
poloze 

• udrží svůj hlas ve vícehlasé skladbě  

• uplatní při zpěvu vlastní hudební cítění a přizpůsobí tomu pěvecký přednes 

• vkládá do písní vlastní výrazové prostředky  

7. roč. 

Žák: 

• zazpívá hlasová cvičení k předcházení mutačních šelestů a hlasových zlomů ve střední 
poloze 
ovládá základy dechové techniky, měkké a opřené nasazení tónu, zásady správné 
artikulace 
a hlasové kultury 

• rozliší náladu a charakter skladby a přizpůsobí tomu interpretaci 

• zpívá písně složitějšího charakteru 

• seznamuje se s hlasovými ozdobami  

• uplatní a popíše zásady hlasové hygieny 
 

 
Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2 
 
Sborový zpěv 
 
Vzdělávací obsah předmětu Sborový zpěv je uveden v kapitole 5.2 
 
 
Pěvecká praxe  
 
Vzdělávací obsah předmětu Pěvecká praxe je uveden v kapitole 5.21 A 
 

II. STUPEŇ: 

 
Populární zpěv 
 

1. + 2. roč. 

Žák: 

• předvede správné držení těla, použije správné dýchání a tvorbu tónu  

• pracuje s celým svým hlasovým rozsahem 

• zdokonaluje vyrovnávání rejstříků 

• s jistotou zpívá píseň na mikrofon 
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• samostatně pracuje s vybranou písní 

• je schopen zhodnotit svůj pěvecký výkon 

• orientuje se v žánrech populární hudby 

• používá dynamickou i agogickou škálu a výraz v souvislosti s charakterem 
interpretované skladby 

• rozvíjí přirozený hudební projev na pódium  
 

3. + 4. roč. 

Žák: 

• použije vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu se správnou dechovou 
technikou 

• pracuje na vlastním interpretačním cítění (osobitost projevu) 

• ovládá práci s aparaturou, na kterou je zvyklý 

• dokáže odizolovat nežádoucí napětí v hlase a pracuje s ním 

• má vybudovaný svůj repertoár 

• zná základy stavby a funkce hlasového ústrojí 

• zhodnotí poslouchanou vokální a vokálně instrumentální hudbu a obhájí si svůj názor 

 
 
Sborový zpěv 
 
Vzdělávací obsah předmětu Sborový zpěv je uveden v kapitole  5.2 
 
 
Pěvecká praxe 
 
Vzdělávací obsah předmětu Pěvecká praxe je uveden v kapitole 5.21 A 
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5.22  Studijní zaměření Sborový zpěv (SZ) 
 

Pěvecký sbor je hudební těleso, tvořené výhradně vokalisty. Jeho vedoucím je sbormistr. 
Pěvecké sbory lze dělit podle různých kritérií. Nejčastější dělení sbory rozděluje na mužské, 
ženské a smíšené nebo na sbory dětské a sbory dospělých. Tradice pěveckých sborů na 
českém území je dlouhá a bohatá. Cílem výuky v pěveckých sborech je získání pěveckých 
návyků spočívajících v kultivovaném a zdravém hlasovém projevu, dodržování hlasové 
hygieny, získání pěveckých technik. Zároveň jde o celkový rozvoj intonačních, rytmických a 
ostatních hudebních schopností a dovedností. V neposlední řadě jde o výchovu žáka jako 
takového, o tříbení jeho vkusu a pěstování zodpovědnosti. Výuka sborového zpěvu v 1. cyklu 
studia je realizována ve dvou prolínajících se úrovních (odděleních). Zařazování žáků je 
výlučně záležitostí obou sbormistrů a je určováno nejen věkem, ale také dosaženou úrovní 
pěvecké vyspělosti. Náplní zkoušek probíhajících jednou týdně je rozezpívání zahrnující 
zdokonalování pěveckých technik, dále nácvik samotného repertoáru s klavírní korepeticí. 
Zároveň je dbáno o předávání obecných hudebních znalostí v kontextu s repertoárem. 
Završení každého pololetí probíhá dle situace, ideálně na bázi sborového koncertu. 
 
 
Učební plán: 
 

 I. stupeň II. stupeň 
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 

Sborový zpěv 
(SZ) 1  

1-
1,5* 

1-3 1-3 3 3 3 3 3 3 3 

Hudební nauka 
(HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     

Komorní sbor** 
(KS)        (1-2)* (1-2) (1-2) (1-2) 

(*Pozn.: Žák povinně absolvuje spodní hranici hodinové dotace. O jejím navýšení vždy rozhoduje 
pedagog na základě individuálních schopností žáka.  
**Pozn.: nepovinný předmět) 
 
 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 

I. STUPEŇ: 
 
 
Sborový zpěv 
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• provede správný pěvecký postoj a pěvecký sed 

• dodrží přirozené dýchání a hospodaření s dechem 

• reaguje na gesta sbormistra 
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• zazpívá intonačně čistě 

• uvolní artikulační aparát 

• odstraní bloky bránící k správnému tvoření tónu – rozezní hrudní prostory 

• uvolní střední a nízkou hlasovou polohu 

• navodí a rozvine hlavový tón a vyšší hlasovou polohu 

• propojí hlasové polohy hlavovou rezonancí – sceluje hlasu shora 

• zazpívá s měkkým a přímým hlasovým začátkem 

• rozliší základní dynamiku a agogiku 

•  
3. + 4. roč. 

• propojí jednoduché útvary do fráze 

• pomocí sluchové pozornosti určí délku, sílu, barvu a výšku tónu 

• pomocí hudební paměti dokáže interpretovat 1-2 taktové intonační a rytmické 
modely 

• zazpívá nejsnažší typy dvojhlasu 

• správně zareaguje na základní dirigentská gesta – takt, tempo, dynamika 
5.  + 6. roč. 
Žák: 

• správně artikuluje, je mu rozumět 

• správně užije kombinované, kostoabnominální dýchání, základní dechovou techniku 

• zazpívá s měkkým hlasovým začátkem 

• zazpívá kultivovaným hlasovým projevem 

• reaguje přesně na gesta sbormistra 

• diferencuje svou hlasovou polohu v rámci dvojhlasu 

• zazpívá intonačně čistě a rytmicky přesně 

• uplatní smysl pro detailní práci 

• použije kombinovanou metodu nácviku skladby - vedle náslechové metody uplatní 
ve značné míře i metodu intonační 

7. roč. 

• předvede frázování s dynamickými nuancemi  

• zazpívá složitější rytmické útvary a střídání taktů 

• zazpívá složitější intonační útvary s velkými intonačními skoky   

• zasadí nacvičované skladby do historicko-žánrového kontextu 

• vnímá ostatní hlasy a umí se přizpůsobit celkové sborové barvě 

• správně zareaguje na dirigentské gesta včetně nejmenších drobností 
 
 
 
 
 
 

II. STUPEŇ: 
 
Sborový zpěv 

 
1. + 2. roč. 
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Žák: 

• uplatní návyky kultivovaného a intonačně čistého zpěvu 

• využije vyrovnaný hlas v celém svém rozsahu 

• předvede bezpečně ovládnutí celého pěveckého aparátu 

• zvládne složité rytmické útvary 
3. + 4. roč. 
Žák: 

• udrží melodickou linku ve stylu a capella 

• zvládne zpěv bez opory ostatních 

• popíše jednotlivé styly a dokáže je vhodně interpretovat 

• zazpívá z listu jednoduché skladby 

• zazpívá party náročnějších skladeb ve stylu a capella i s instrumentálním 
doprovodem 

• zvládne intonaci ve složitých souzvucích 

• aktivně se účastní příprav koncertů a jiných akcí 

• prokáže schopnost nacvičit skladbu se svým hlasem v rámci dělených zkoušek 

• chápe podstatu a náplň sborového zpívání  
 
Komorní sbor 
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• zazpívá správně kombinovaným dýcháním a základní dechovou technikou 

• zazpívá kultivovaně a intonačně čistě 

• užije měkký hlasový začátek 

• zazpívá z notového zápisu čtyřhlasé sazby 

• využije vyrovnaného hlasu v celém svém rozsahu 

• v rámci čtyřhlasu udrží s pomocí ostatních v hlase nebo klavíru svou homofonní 
linku 

• použije dynamiku, frázi, kantilenu 

• správně artikuluje 

• chápe dirigentská gesta a bezprostředně na ně reaguje 
3. + 4. roč. 
Žák: 

• v rámci čtyřhlasu udrží sám bez opory svou melodickou linku 

• uplatní smysl pro detailní práci 

• se samostatně naučí jednodušší part 

• bezpečně ovládá hlasový aparát v rámci svého rozsahu, užívá složitějších pěveckých 
technik 

• popíše jednotlivé styly a žánry a dokáže je vhodně interpretovat 

• se aktivně  účastní organizace vystoupení a chodu sboru 
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5.23 Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba 
(EZHZT) 

Toto studijní zaměření má za cíl vnést na pole základního školství novou oblast práce s 
moderními elektronickými nástroji a s dostupnou nahrávací technikou.  
Svými třemi paralelně se doplňujícími moduly rozkrývá žákovi jak oblast interpretační (ve 
využití prostředků elektronických klávesových nástrojů), tak problematiku záznamu a 
postprodukce zvukového snímku. Třetí modul pak oba prvky spojuje na bázi aktivní tvorby 
zvukového designu a vhledu do základů kompozice. Předmět Studiová technika je vyučován 
kolektivně.  
 
 
 
Učební plán: 

(*Pozn.:Předměty jsou vyučovány v blocích) 
 

I. STUPEŇ: 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
Hra na EKN 

 
4. ročník 
Žák: 

• definuje podstatu EKN a možnost využití v předmětu 

• popíše způsoby použití EKN ve studiové práci 

• předvede použití zvoleného syntezátorového registru 

5. ročník 
Žák: 

• rozliší akustické, elektrofonické a elektronické hudební nástroje 

• pojmenuje typy EKN a vyjádří rozdíly mezi nimi 

• použije nabídku zvukové banky EKN 

6. ročník 
Žák: 

 ovládá a popíše rozdělení nástrojových skupin EKN 

• orientuje se v oddílech registrů EKN a předvede jejich využití 

• při hře využije celý rozsah klaviatury 

 I. stupeň II. stupeň 
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 

Hra na EKN (EKN)*    1 
1 1 1 1 1 1 1 

Studiová technika (ST)* 1 1 1 1 

Zvuková tvorba  (ZT))*     1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka (HN) 1 1 1 1 1 1 (1)     
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7. ročník 
Žák: 

• s samostatně pracuje s filtry syntetizéru 

• při hře uplatní práci se zvukovou obálkou registru 

• definuje použití typů syntéz EKN z hlediska stylů a žánrů 
 
 
Studiová technika 

 

1. ročník 
Žák: 

• se orientuje ve způsobu použití PC jako přehrávače hudebních souborů 

• ovládá základní použití playbackového zařízení 

• dokáže popsat princip akustického náběru signálu pomocí mikrofonů 

2. ročník 
Žák: 

• popíše princip studiové práce při náběru akustického signálu 

• ovládá použití playbackového signálu v kombinaci s přímým signálem z pultu 

• ovládá hlasitostní úpravy poměru signálů na analogovém pultu 

3. ročník 
Žák: 

• popíše princip studiové práce při náběru linkového signálu 

• použije analogový pult pro sumaci linkového a mikrofonního signálu 

• ovládá panoramatické úpravy signálů na analogovém pultu 

4. ročník 
Žák: 

• se orientuje v principu analogového záznamu řetězce 

• ovládá základní pomocné úkony (pozice akustického odstínění) 

• ovládá základní přehrávací úkony stereozáznamu 

5. ročník 
Žák: 

• obecně popíše studiové vybavení 

• ovládá pokročilé přehrávací úkony stereozáznamu (looping regionu) 

• ovládá jednodušší pomocné úkony (instalace kabeláže, instalace mikrofonních 
stojanů) 
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6. ročník 
Žák: 

• popíše rozdíly v MIDI a v audiozáznamu 

• ovládá základní nahrávací úkony stereozáznamu 

• ovládá základní přehrávací úkony vícestopého záznamu 

7. ročník 
Žák: 

• popíše funkce analogového mixážního pultu 

• ovládá nahrávací úkony v multitrackingu 

• samostatně dokončí hrubou mixáž multitrackové nahrávky (volume a panorama) 

 
 
Zvuková tvorba 
 
5. roč. 

Žák: 

• se orientuje v obecné historii zvukových nosičů 

• se orientuje v žánrové specifikaci reprodukované hudby 

• se orientuje v rozdílech amplifikované a akustické hudby 

6. roč. 

Žák: 

• se orientuje v obecné historii záznamu zvuku 

• ovládá využití registrů v rámci kratších improvizovaných útvarů 

• využije audiozáznam pro realizaci zvukového objektu 

7. roč. 

Žák: 

• ovládá základní funkce záznamového zařízení pro realizaci zvukového objektu  

• využije MIDI a VST nástroj pro vytvoření kratšího improvizovaného útvaru 

• vytvoří finální multitrackový obraz zvukového objektu (panorama, reverb, volume) 
  
 

 
Hudební nauka 
 
Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je společný pro všechna studijní zaměření a je uveden v 
kapitole 5.2 
 

II. STUPEŇ: 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
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Hra na EKN 
 

1. + 2. roč. 
Žák: 

• ovládá užití syntezátorových registrů a způsoby jejich editace k uskutečnění vlastních 
představ 

• využije EKN pro imitaci akustických nástrojů 

• samostatně využije EKN pro imitaci klasických elektrofonických nástrojů 

3. + 4. roč. 
Žák: 

• využívá syntezátorových registrů k tvorbě vlastních elektronických kompozic 

• využije EKN při záznamu vytvořených elektronických kompozic 

• samostatně využije EKN pro ovládání VST syntezátorů 

 
 

Studiová technika 
 

1. + 2. roč. 
Žák: 

• je schopen samostatné práce při multitrackovém záznamu 

• prokáže schopnost samostatné práce při mixu nahrávky (hlasitostní a 
panoramatická úprava) 

• prokáže dovednost finalizace CD nosiče (softwareová editace playlistu a umístění 
na disk) 

3. + 4. roč. 
Žák: 

• se pohybuje v softwareovém prostředí hudebních programů 

• vytvoří dvě odlišně znějící mixáže totožné nahrávky (prostorové pojetí a úzké pojetí) 

• je schopen samostatné vést při nahrávání interpreta (zvuková režie) 

 

Zvuková tvorba 
 

1. + 2. roč. 
Žák: 

• se orientuje v základech softwarové tvorby zvukového designu (využití plug-in) 

• prokáže schopnost zvukově prokombinovat akustické a elektronické nástrojové 
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zdroje 

• orientuje se ve frekvenční úpravě signálu (ekvalizace) 

3. + 4. roč. 
Žák: 

• prezentuje schopnost samostatného postupu při volbě zvukových prostředků 

• orientuje se v kategoriích zvukových efektů (dynamické, dozvukové, distorzní, 
modulační) 

• je schopen vyprodukovat nahrávku vlastního skladebného celku 
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6 VZDĚLÁVACÍ  OBSAH  VÝTVARNÉHO  OBORU 
 

 
 
 
 
Výtvarný obor se obrací k dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné 
vzdělávání. Rozvíjí jejich výtvarné cítění, myšlení a tvořivost. Umožňuje žákům výpověď o 
vlastních pocitech a představách prostřednictvím výtvarné tvorby. V předmětech plošná 
tvorba a prostorová tvorba seznamuje s výtvarným jazykem, podporuje rozvoj citové, 
rozumové a etické kultury člověka. Rozvíjí výtvarné vzdělání i technické dovednosti, učí 
vědomě používat výtvarný jazyk, materiály, nástroje. Pracuje s ostatními uměleckými obory 
na společných projektech.  
V oblasti recepce a reflexe výtvarného umění žákovi usnadňuje orientaci ve výtvarném 
umění. Předmět výtvarná kultura rozvíjí jeho vztah k umění, úctu k uměleckému dílu a vůli 
porozumění umění. Výuka nese podobu aktivního hledání souvislostí, inspirací, žákům nabízí 
prožitky, porovnává obraz života a postavení člověka v umění. Navozuje chápání výtvarných 
problémů, podporuje vztah k jiným způsobům vyjadřování.  
Žáci výtvarného oboru každoročně vystavují své práce, při výuce navštěvují různé galerie,  
zapojují se do domácích, ale také i mezinárodních soutěží.  
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6.1 Přípravné studium 
 
 
Studium je nabízeno ve dvou variantách: Přípravná výtvarná tvorba a Přípravná výtvarná 
tvorba II. Do Přípravné výtvarné tvorby  přijímáme žáky od 5 let, kteří prokáží nezbytné 
předpoklady pro studium. Podle věku žáci navštěvují jednoleté nebo dvouleté přípravné 
studium. Přípravné výtvarné tvorby II  je určeno žákům starším 14 let, kteří neabsolvovali I. 
stupeň.  Přípravné studium II. stupně je jednoleté.  
   Zájemci o studium se účastní přijímacího pohovoru, kde jsou zjišťovány jejich předpoklady 
pro studium. 
 
 
Učební plán  (varianta A) Přípravná výtvarná tvorba 
 
 
 1. rok 2. rok 
Přípravná výtvarná tvorba 3 3 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
Přípravná výtvarná tvorba: 
 
1. přípravný  ročník 

Žák: 

• se spontánně výtvarně projevuje 

• se hravou formou  seznamuje s prvky výtvarného vyjádření 

• poznává možnosti ztvárnění svých představ 

• pracuje v ploše i prostoru, hrou proměňuje prostředí  

2.  přípravný ročník 

Žák: 

• hravě pracuje s linií, barvou a tvarem 

• uplatňuje svou fantazii v úlohách tematického charakteru 

• se seznamuje s jednoduchými technikami plošného i prostorového vyjádření, 
experimentuje, objevuje vlastnosti materiálů a možnosti nástrojů 

• spolupracuje s ostatními žáky v úlohách se společným řešením, poznává názvosloví, 
vyjadřuje se ke své práci i k práci ostatních 
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Učební plán  (varianta B) Přípravná výtvarná tvorba II 
 
 1. rok 
Výtvarná tvorba 2,5 
Výtvarná kultura 0,5 
 
 
 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
 
Výtvarná tvorba 
 
Žák: 

• využívá základní techniky pro své vyjádření v plošné i prostorové tvorbě 

• si stanovuje  cíle, které dokáže realizovat 

• spolupracuje se spolužáky, diskutuje o možných přístupech řešení zadání 
 
Výtvarná kultura 
 

Žák: 

• vnímá smyslové podněty ze světa umění a dovede je použít pro své vyjádření  

• používá výtvarné pojmy , diskutuje o světě umění, vytváří si svůj vlastní názor, 
respektuje názor jiný 
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6.2 Studijní zaměření Výtvarný obor    (VO) 
 
Učební plán: 
 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Plošná tvorba * 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5     

Prostorová tvorba* 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5     

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

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

Výtvarná laboratoř – 
nepovinný předmět** 
(VL) 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 

(*Pozn.:Předměty jsou vyučovány v blocích) 
(**Pozn.: Předmět je realizován při minimálním počtu 6 žáků. O otevření předmětu rozhoduje ředitel.) 
 
I. STUPEŇ: 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
 
Plošná tvorba  
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• používá základní výtvarné prostředky k vyjádření myšlenky, uplatňuje svoji 
představivost 

• se seznamuje s technikami plošné tvorby – vnímá hodnotu linie, strukturální členění 
plochy, užívá barvu a tvar jako kompoziční prvek, rozšiřuje barevnou škálu, seznamuje 
se se správnými pracovními návyky v jednoduchých grafických technikách 

• ztvární své dojmy ze setkání se s výtvarným uměním 

• si osvojuje normy chování v kolektivu, spolupracuje s učitelem, samostatně i ve 
skupině 

3. + 4. roč. 
Žák: 

• ovládá širší paletu vyjadřovacích prostředků, je seznámen s objektovou a akční 
tvorbou 

• vedle tematické kresby a malby tvoří podle pozorování skutečnosti 

• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje 

• vnímá podněty ze svého okolí, využívá je ve své tvorbě, svět umění je mu inspirací 

• dodrží pravidla chování v kolektivu,  vyjádří svůj názor a respektuje názor jiných 
5. + 6. roč. 
Žák: 

• ovládá širší paletu vyjadřovacích prostředků, je seznámen s objektovou a akční 
tvorbou 

• vedle tematické kresby a malby zobrazí realitu, soustředí se na podstatné tvarové 
znaky, všímá si detailu 
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• využije širší barevnou škálu, pozoruje vzájemné barevné vztahy 

• v grafice pracuje s různými formáty, používá rozmanité techniky, seznámí se s užitou 
grafikou 

• respektuje pravidla chování v kolektivu,  vyjádří svůj názor a respektuje názor jiných 

• vnímá a vyhledává podněty ze světa umění, hledá vztah mezi uměleckým dílem a 
výtvarným projevem 

• si pod vedením učitele stanovuje dílčí cíle a snaží se je samostatně plnit 
7. roč. 
Žák: 

• je schopen výtvarně myslet, širokou škálu vyjadřovacích prostředků užívá 
k samostatné práci 

• dokáže verbálně prostředkovat  svou práci s pomocí základních výtvarných pojmů 

• uvědoměle pracuje s linií, světlem a barvou, zvládá tvarové a barevné kompozice 

• v technikách plošné tvorby využije specifičnost materiálu, použije  studijní, ilustrační i 
návrhovou kresbu 

• vybere barevné řešení od monochromního přes rozšířenou barevnou škálu až k plné 
barevnosti 

• v grafice kombinuje techniky k originálnímu vyjádření myšlenky 

• se zajímá o  umění v regionu, zúčastňuje se uměleckého dění 

• diskutuje o   dění v umělecké sféře 

• se orientuje  ve stylech a obdobích výtvarného umění 

• se podle potřeby připravuje na střední školu výtvarného zaměření  

• je citlivý k potřebám ostatních, umí posoudit míru svých možností a cíleně s nimi 
zacházet 

• učitele vnímá jako partnera 
 
 
Prostorová tvorba 
 
 
1. + 2. roč. 
Žák: 

• tvořivě pracuje s hmotou, ztvárňuje své představy v prostoru 

• hravou formou proměňuje prostředí 

• ve skupině dodrží pravidla spolupráce, dbá na bezpečnost práce s materiály 
3. + 4. roč. 
Žák: 

• umí vystavět tvar z hlíny i jiných materiálů, snaží se opracovat povrch tvarované 
hmoty 

• rozliší  prostorové a poloprostorové pojetí 

• formou akce pozná možnosti vyjádření v prostoru 

• využije poznání architektury svého města ve své tvorbě 

• respektuje práci ostatních, je schopen spolupráce na společném projektu 

5. + 6. roč. 

Žák: 

• použije sochařský i keramický způsob výstavby tvaru 
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• skládá prostorové prvky v celek 

• využije správným způsobem funkčnost materiálu 

• vysvětlí svůj způsob pojetí práce a snaží se pochopit a respektuje práci ostatních 
7. roč. 
Žák: 

• buduje prostorové práce s důrazem na využití vícepohledovosti 

• komponuje různé tvary a postupy v zamýšlený výsledný celek 

• respektuje funkčnost materiálu 

• samostatně zvolí vhodný materiál k vyjádření svých myšlenek a představ 
sbírá a zpracovává své záznamy pozorováním okolního světa a sama sebe a vyjádří je 
výtvarným jazykem 

• je přístupný kolektivní tvorbě 

• diskutuje o tvorbě své i ostatních s využitím základních výtvarných pojmů 
 
II. STUPEŇ: 
 
 
Výtvarná tvorba 
 
 
1. +2. roč. 

Žák: 

• po dohodě ve skupině a vyučujícím volí téma se širokou možností ztvárnění 

• podoby světa a mezilidské vztahy řeší z různých úhlů pohledu,hledá souvislosti 
s aktuálním děním ve společnosti  

• samostatně řeší výtvarné problémy, smysluplně organizuje prvky výtvarné řeči, 
propojuje obsah a formu 

3. + 4. roč. 

Žák: 

• samostatně volí téma se širokou možností ztvárnění, řeší výtvarné problémy, podílí se 
na formování pravidel týmové práce 

• prvky výtvarného vyjádření tvořivě využívá v promyšlené a osobité výtvarné skladbě, 
je schopen konceptuálního myšlení  

• prezentuje myšlenky své závěrečné prácea  zvolí vhodnou formu adjustace a 
výstavní koncepce 

 
 
 
Výtvarná kultura 

 
 
1. + 2. roč. 

Žák: 

• se aktivně  seznamuje s historií a současným děním v umění, vybírá si podněty pro 
svou tvorbu 

• diskutuje, obhajuje svůj názor, správně volí výtvarné pojmy pro své vyjádření 
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• respektuje odlišný výtvarný názor 

3. + 4. roč. 

Žák: 

• se orientuje  v hlavních rysech vývoje uměleckých stylů, aktivně se zajímá o současné 
dění v umění, vybírá si podněty pro svou tvorbu 

• diskutuje, obhájí své názory, správně volí formulaci pro své vyjádření 

• respektuje odlišný výtvarný názor, umí se poučit 
 
 
 
 
Výtvarná laboratoř 
 
Nepovinný předmět je určen pro žáky od 3. ročníku I. stupně. Nepovinný předmět bude 
ralizován při minimálním počtu 6 žáků. Podrobný plán výuky bude sestaven pro daný školní 
rok a uveden v TK.  
 
I. STUPEŇ: 
 
 
3. + 4. roč. 

Žák: 

• se aktivně  seznamuje s historií a současným děním v umění, vybírá si podněty pro 
svou tvorbu 

• diskutuje, obhajuje svůj názor, správně volí výtvarné pojmy pro své vyjádření 

• respektuje odlišný výtvarný názor 

• realizuje svoje představy danou výtvarnou technikou 
 

 
 
5. + 6. roč. 

Žák: 

• zapojuje se tvorby a přináší vlastní podněty 

• na dané téma realizuje svohji představu a využije k tomu dosud získané dovednosti 
 
 
7. roč. 

Žák: 

• připraví prezentaci svého díla 

• svoje realizace obhájí 
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II. STUPEŇ: 
 
1. + 2. roč. 

Žák: 

• seznámí se s dalšími technikami a dokáže je popsat 

• využije teoretické znalosti a uplatní je v praxi 

 
 
3. + 4. roč. 

Žák: 

•  správně volí výtvarné pojmy pro své vyjádření 

• respektuje odlišný výtvarný názor 

• na závěr studia připraví prezentaci své práce 
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7 VZDĚLÁVACÍ  OBSAH  TANEČNÍHO  OBORU (TO) 
 

 

 
Taneční obor podchycuje hudebně pohybové nadání dětí, rozvíjí jejich taneční schopnosti, 
smysl pro krásu pohybu a harmonii. Vyučovacími předměty jsou taneční průprava, současný 
tanec, klasická taneční technika a taneční praxe. Taneční výchova kultivuje přirozený projev 
dětí. Rozvíjí a upevňuje jejich správné držení těla ve všech základních polohách i v pohybu 
zmísta, rozvíjí elementární taneční techniku a prostorovou orientaci. Učí je zvládnout 
základní kroky různých tanečních stylů a žánrů, vede k citlivému a přesnému vyjádření 
tempa, rytmu, dynamiky a výrazu. Nedílnou součástí výuky je tvorba choreografií (tanečních 
skladeb) arozvoj vlastní kreativity žáků v taneční improvizaci. Žáci jsou vedeni k 
samostatnému tanečnímu ztvárnění vhodné hudební skladby nebo jiného tématu a 
připravují se na soutěžní přehlídky a veřejná vystoupení. 
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7.1 Přípravné studium (PS) 
 
 
Studium je nabízeno ve dvou variantách: Přípravná taneční průprava a Přípravná taneční 
průprava II. Do Přípravné taneční průpravy (PTP)  přijímáme žáky od 5 let, kteří prokáží 
nezbytné předpoklady pro studium. Podle věku žáci navštěvují jednoleté nebo dvouleté 
přípravné studium. Přípravné taneční průpravy II (PTP II)  je určeno žákům starším 14 let, 
kteří neabsolvovali I. stupeň.  Přípravné studium II. stupně je jednoleté.  
Zájemci o studium se účastní přijímacího pohovoru, kde jsou zjišťovány jejich předpoklady 
pro studium a vykonají přijímací zkoušku. 
 
Učební plán: (varianta A) Přípravná taneční průprava 
  
 1. rok 2. rok 
Přípravná taneční průprava 2 2 

 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
 
Přípravná taneční průprava 

 
1. přípravný ročník 

Žák: 
• pojmenuje jednotlivé části svého těla 

• zopakuje po učiteli protahovací a  průpravné taneční cviky 

• se aktivně zapojí do průpravných tanečních her 

2. přípravný ročník 

Žák: 
• rozliší a předvede stoj, dřep, sed, klek, leh 

• se pohybuje v prostoru podle pokynů  – vpřed, vzad, vlevo, vpravo 

• s ohledem na skupinu a prostor utvoří řadu, zástup, kruh. 
 
 
 
 
Učební plán: (varianta B) Přípravná taneční průprava II 
 

 1. rok 

Taneční praxe (TP) 1 

Klasická taneční technika (KTT) 2 
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Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
 
 
Taneční praxe 
 

Žák: 

• rozezná základní taneční styly (lidový, klasický, současný, country - tanec) a popíše 
jejich charakteristické znaky 

• navrhne vlastní choreografické nápady při tvorbě taneční skladbu 
• navrhne použití vhodné hudby s ohledem na charakter choreografie 

 
 
 
Klasická taneční technika 

 
 
Žák: 

• v zadané taneční kombinaci na místě a v prostoru dodrží přesné provedení 
jednotlivých tanečních prvků  

• v krátkých tanečních etudách vyjádří pohybem náladu (smutek, radost, strach...) a 
využije v nich potenciál jemu dostupné techniky pohybu  

• pohybem vyjádří náladu skladby a ztvární hudební motiv podle svých tvůrčích 
schopností 

• vysvětlí principy správného držení těla v základních pozicích  

• předvede I. – V. pozici nohou a přípravnou, I. – III. pozici paží a pozice odvozené  

• předvede u tyče prvky: battement tendu, battement tendu jeté, battement soutenu, 
battement fondu, battement frappé, battement développé a grand battement jeté 

• zatančí kombinaci piruet v plié a na relevé po diagonále v prostoru 
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7.2 Studijní zaměření  Taneční obor 
 
 

 
Učební plán: 
 
 

 I. stupeň II. stupeň 
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 

Taneční průprava (TPR) 1 1          
Taneční praxe (TP) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Taneční technika (TT)   2 2-3* 2-3 2-3 3 2-3 2-3 2-3 2-3 

Taneční technika II (TT II) ** 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
(*Pozn.:Žák povinně absolvuje spodní hranici hodinové dotace. O navýšení hodinové dotace vždy 
rozhoduje ředitel školy. Předměty jsou vyučovány v blocích.) 
**nepovinný předmět - Předmět bude realizován při min. počtu 6 žáků. O otevření předmětu rozhoduje 
ředitel po domluvě s pedagogem). 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 

I. STUPEŇ: 
 
 

Taneční průprava (TPR) 

 

Vede žáky ke správnému, vyváženému držení těla ve všech základních polohách na místě i v 
pohybu z místa. Posiluje jejich svalové oblasti a zvyšuje pohyblivost kloubů. Rozvíjí jejich 
taneční techniku, projev a hudební cítění. Učí je prostorové orientaci a taneční improvizací 
schopnost vlastního pohybového vyjádření. Využívá k tomu tanečních a pohybových her a 
drobných hudebních skladeb. 
 

1. roč. 
 

Žák: 
• správně drží  tělo v základních polohách na místě 

• zopakuje jednoduché průpravné posilovací a protahovací cviky 

• zareaguje na základní změny tempa v hudbě (pomalu, rychle) a dynamické změny 
(silně, slabě) a vyjádří je pohybem 

• předvede a rozliší základní taneční kroky – chůze, běh, cval, poskok 

2. roč. 
 

Žák: 
• správně drží tělo v základních polohách na místě, a při pohybu z místa při taneční 

chůzi, při tanečním běhu, poskočném kroku a cvalu 

• zopakuje složitější průpravné posilovací a protahovací cviky 

• předvede taneční kroky (chůze, běh, poskok, cval) v prostoru v různých tempech 

• zvládne jednoduché krokové variance 

• předvede krátkou improvizaci na zadané téma 
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Taneční praxe (TP) 

 

Slouží ke zdokonalování a prohlubování taneční techniky a tanečního projevu žáků. Zároveň 
slouží k jejich přípravě na soutěžní přehlídky a veřejná vystoupení. Kultivuje jevištní projev 
žáků. V taneční praxi žáci uplatní a prohloubí získané dovednosti z taneční průpravy a z 
předmětu Taneční technika. 
 
 

1. roč. 

Žák:  
• předvede vybrané taneční prvky vzhledem k orientaci jevištního prostoru 

• předvede v prostoru pohyb různými druhy chůze a běhu 

2. roč. 

Žák:  
• propojí jednotlivé taneční prvky v celek 

• předvede krátkou pohybovou vazbu na místě 

• se orientuje v prostoru tanečního sálu a jeviště (čelo, střed, hozizont atd.) 

3. roč. 

Žák: 
• předvede zadaný pohybový motiv v různém tempu 

• tanečně ztvární krátkou hudební skladbu s ohledem na její character 

• předvede jednodušší prostorové změny jednotlivě, ve dvojici, trojici a ve skupině 

• ohodnotí taneční projev svůj i svých spolužáků 

4. roč. 

Žák:  
• předvede náročnější taneční prvky s důrazem na kvalitu provedení pohybu 

• v taneční improvizaci pracuje s akcentem pohybu 

• ztvární zadané taneční téma pohybem - uplatní svou osobitou kreativitu a vyjádří 
pohybem své představy 

5. roč. 

Žák: 
• v taneční improvizaci použije různé akce těla (vedený pohyb, švihový pohyb, volný 

pohyb, atd.) 
• podílí se na tvorbě pohybových vazeb na danou hudební předlohu 

• citlivě pracuje s dotekem ve fyzickém kontaktu s partnerem 

6. roč. 

Žák: 
• rozezná základní taneční styly (lidový, klasický, současný, hip-hop, country - tanec) 
• ohodnotí správné držení těla a taneční projev svých spolužáků 

• v taneční improvizaci pracuje vědomě s prostorovými dráhami a úrovněmi 
• se aktivně podílí na tvorbě choreografie pro veřejná vystoupení 



 
 

 115 

7. roč. 

Žák:  
• se aktivně zapojí do tvorby společné choreografie 

• svými návrhy se podílí na výběru hudebního doprovodu a  vyjádří svůj názor 

• navrhne vhodný kostým pro společnou choreografii 
• diskutuje při hodnocení choreografie a přijímá hodnocení svého výkonu od spolužáků 

• absolvuje veřejným závěrečným tanečním vystoupením 

 
 
 
Taneční technika (TT) 

 

Rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků. Prohlubuje a rozšiřuje 
jejich hudební a prostorové cítění, vypracovává škálu kvalit pohybu - vedený pohyb, švihy, 
vlny, impulsy a skoky. Rozvíjí smysl pro harmonický a koordinovaný pohyb celého těla, učí 
žáky uvědoměle řídit pohyb z těžiště. Upevňuje kvalitu vzájemných vztahů v kolektivu. 
Upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin. Prohlubuje 
pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. 
 

3. roč. 

Žák: 

• vysvětlí princip správného držení těla v polohách na místě  

• předvede skoky – výskoky v I. a II. pozici paralelně i vytočeně  

• rozpozná změny tempa a dynamiky a reaguje na ně v taneční improvizaci  

• určí dvojdobý a třídobý takt  

• předvede základní postavení u tyče  

• předvede vytočenou I. a II. pozici nohou a přípravnou I. a II. pozici paží  
• předvede předklon, záklon, úklony s kontrolou těžiště těla 

4. roč. 

Žák: 

• vysvětlí princip správného držení těla v polohách na místě i v pohybu z místa  

• předvede skoky – výskoky v I. pozici paralelně s obratem o čtvrt a půl  

• předvede citlivou práci chodidel v průpravných cvicích a v taneční chůzi  

• zopakuje rytmické cvičení ve dvojdobém, třídobém a čtyřdobém taktu  

• pohybově ztvární hudební motiv s využitím svých tvůrčích schopností 

• předvede III. a IV. pozici nohou a III. pozici paží  

• při demi-plié dodrží správnou pozici nohou 

• předvede battement tendu a polohu passé paralelně i vytočeně 

5. roč. 

Žák:  

• vědomě aplikuje zásady správného držení těla v pohybu na místě i z místa  

• zvládne čelní a boční vlnu trupu ve stoji na místě, svíčku s podporou i bez podpory, 
kotouly vpřed, vzad, různé druhy převalů  

• předvede různé krokové variace 

• předvede skoky – výskoky v I. pozici paralelně s obratem o tři čtvrtě a celou 

• předvede V. pozici nohou a všechny pozice paží včetně odvozených  
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• předvede relevé a battement tendu jeté 

6. roč. 

Žák: 

• předvede taneční kroky ve dvojdobém, trojdobém a čtyřdobém taktu s uplatněním 
synkopy  

• zatančí jednodušší i složitější choreografii, kde klade důraz na čistotu prováděných 
prvků  

• vyjádří improvizovaným pohybem náladu hudební skladby a ztvární vlastní námět  

• vyjádří pohybem základní emoce - radost, smutek, hněv, údiv a strach 

• předvede grand-plié, battement soutenu a battement fondu  

• předvede správné vedení paží při střídání jednotlivých pozic  
• předvede pohyb allongé v přípravné a II. pozici 

7. roč. 

Žák: 

• interpretuje probrané pohybové prvky a jejich nejrůznější vazby, na místě i v prostoru  

• ztvární hudební i nehudební podnět podle svých tvůrčích schopností  

• vysvětlí základní taneční terminologii a v souvislosti s tanečním projevem ji použije 

• vystihne pohybem dané téma v souladu s hudební předlohou a zvolí vhodné 
prostředky k jejímu vyjádření 

• předvede battement frappé a battement développé  

• předvede grand battement jeté  
• zatančí kombinaci piruet v plié a na relevé po diagonále v prostoru 

 
 
 

Taneční technika II (TT II) 

  

Tento nepovinný předmět rozvíjí získané dovednosti. Je zaměřen převážně na moderní a 
streetovou hudbu. Rozvíjí smysl pro rytmus a pohybovou představivost.  
 

1. roč. 

Žák:  
• předvede vybrané taneční prvky 

• předvede v prostoru pohyb na danou hudbu 

2. roč. 

Žák:  
• propojí jednotlivé taneční prvky v celek s přesným vyjádřením rytmu 

• předvede krátkou pohybovou vazbu  

3. roč. 

Žák: 
• tanečně ztvární krátkou hudební skladbu s ohledem na její character 

• předvede krátkou improvizaci 

4. roč. 
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Žák:  
• ztvární zadané taneční téma pohybem - uplatní svou osobitou kreativitu a vyjádří 

pohybem své představy 

5. roč. 

Žák: 
• v taneční improvizaci použije různé akce těla (vedený pohyb, švihový pohyb, volný 

pohyb, atd.) 

6. roč. 

Žák: 
• v taneční improvizaci pracuje vědomě s prostorovými dráhami a úrovněmi 
• se aktivně podílí na tvorbě choreografie pro veřejná vystoupení 

7. roč. 

Žák:  
• svými návrhy se podílí na výběru hudebního doprovodu a  vyjádří svůj názor 

• navrhne vhodný kostým pro společnou choreografii 
 
 
 
 
 
 

II. STUPEŇ: 
 
 
 
Taneční praxe  
 

 
 
1. + 2. roč. 
Žák:  

• se při společném vystoupení  orientuje ve struktuře choreografie 

• v unizono částech společné choreografie přizpůsobí svůj výkon celku tak, aby 
předváděná skladba působila esteticky a harmonicky 

• při společném vystoupení využije naplno svá pohybová specifika a zároveň 
respektuje v plné míře schopnosti svých spolužáků 

• použije vlasní představivost při výrazovém ztvárnění skladby 
 

3. + 4. roč. 

Žák: 
• aktivně přispívá svými návrhy při tvorbě choreografie a výběru kostýmů 

• vytvoří vlastní taneční kombinaci s využitím všech získaných pohybových dovedností 
• diskutuje a hodnotí taneční dílo, svá tvrzení obhájí argumenty 
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Taneční technika 

 
 
1. + 2. roč. 
Žák:  

• zatančí zadanou taneční kombinaci v různých tempech  

• nacvičí a předvede složitější krokovou variaci v prostoru  

• předvede vlastní taneční improvizaci na zvolené téma 

• zatančí kombinaci battement tendu na volnosti  

• zatančí adagio s využitím demi plié a battement développé u tyče a na volnosti  
• vyjádří tancem charakter jednoduché skokové variace v prostoru 

3. + 4. roč. 
Žák: 

• ve vlastní taneční improvizaci vědomě využívá prostorové změny, akce těla a prácuje 
s rytmem a tempem  

• vysvětlí principy správného držení těla 

• vyjádří tancem dynamiku a charakter zadaného hudebního motivu  

• v taneční variaci vysvětlí používané pohybové principy  

• zatančí kombinaci battement tendu a battement jeté na volnosti, v rychlejším 
tempu a se střídáním akcentu  

• zatančí adagio na volnosti při kterém předvede čisté provedení prvků grand plié, 
relevé lant a pas balance 

• rozpozná představení klasického romantického baletu od moderního 
(neoklasického) baletního díla 

 
 
 
 
Taneční technika II (TT II) 

  

Tento nepovinný předmět rozvíjí získané dovednosti. Je zaměřen převážně na moderní a 
streetovou hudbu. Rozvíjí smysl pro rytmus a pohybovou představivost.  
 

1. + 2. roč. 

Žák:  
• předvede vlastní sestavu na danou hudbu 

• do tance zapojí vlastní hudební  a taneční představivost 

3.  + 4. roč. 

Žák:  
• přesně vyjadřuje rytmus, využije dosud získané taneční dovednosti 
• předvede delší pohybovou vazbu  
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8 VZDĚLÁVACÍ  OBSAH  LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO  OBORU 
(LDO) 

 
 

 
 

Studium literárně-dramatického oboru je zaměřeno na rozvíjení a osvojování schopností, 
dovedností a znalostí velmi úzce spjatých se slovesným a divadelním uměním. Základem 
výuky jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové a slovesné.  
Prostřednictvím rytmických, pohybových a mluvních cvičení se děti učí vzájemně si 
naslouchat, respektovat se a aktivně se účastnit společné dramatické hry. Na prvním místě 
stojí práce s hlasem, tělem, mimikou, gesty, výrazem a rytmem. Následuje hra v roli, práce 
s postavou, příběhem, inscenování dramatických a prozaických textů, recitace 
a interpretace textu, umělecký přednes, a konečně samotná i samostatná divadelní tvorba. 
Součástí výuky jsou rovněž hodiny věnované historickým základům dramatického 
a slovesného umění.  

Žáci se zde učí především komunikaci. A to komunikaci jak ve skupině, tak vzájemné interakci 
mezi divákem a hercem na jevišti. Obor však nesměřuje jen k výchově mladých divadelníků, 
ale k celkovému rozvoji osobnosti moderního člověka, který umí komunikovat, konstruktivně 
vyjádřit svůj názor a respektovat druhé. Získané dovednosti žáci uplatní i v dalších budoucích 
povoláních, které přímo nesouvisejí s divadelní činností. 

Literárně dramatický obor rozvíjí schopnost dětí vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské 
chování a jednání. Dramatická výchova je přínosem pro schopnost dítěte kolektivně cítit 
a řešit obtížné sociální situace. Rozvíjí umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti. 
Vybavuje žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný tvořivý výraz. Během 
roku se žáci prezentují veřejným vystoupením.  
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8.1 Přípravné studium (PS) 
 

Prostřednictvím rytmických, pohybových a mluvních cvičení se učí žáci vzájemně naslouchat, 
respektovat se a aktivně se účastnit společné dramatické hry. 
Studium je nabízeno ve dvou variantách: Přípravná dramatická výchova a Přípravná 
dramatická výchova II. Do Přípravné dramatické výchovy (PDV) přijímáme žáky od 6 let, 
kteří prokáží nezbytné předpoklady pro studium. Podle věku žáci navštěvují jednoleté nebo 
dvouleté přípravné studium. Přípravná dramatická výchova II (PDV II) je určena žákům 
starším 14 let, kteří neabsolvovali I. stupeň.  Přípravné studium II. stupně je jednoleté.  
Zájemci o studium se účastní přijímacího pohovoru, kde jsou zjišťovány jejich předpoklady 
pro studium a vykonají přijímací zkoušku. 
 
 
 
Učební plán (varianta A) Přípravná dramatická výchova: 
 
 1. rok 
Přípravná dramatická výchova 2 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 

Přípravná dramatická výchova 
 
 

Žák: 

• spolupracuje s partnery v jednoduché hře 

• respektuje vymezený prostor pro hru 
• použije přiměřenou hlasitost a tempo hlasového projevu v jednoduchém přednesu 

 
 
Učební plán (varianta B) Přípravná dramatická výchova II: 
 
 
 
 1. rok 
Přípravná dramatická výchova II 2 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
 
 
Přípravná dramatická výchova II 
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Žák: 

• se pohybuje  ve vyhrazeném prostoru (jevišti) s jistotou 

• koordinuje hlasitost mluveného projevu 

• komunikuje prostřednictvím dramatického jednání 

• naslouchá ostatním a respektuje je 
• zhodnotí vlastní výstup, tvorbu 

 

8.2 Studijní zaměření Literárně-dramatický obor 
 

Žáci za pomoci pohybových, mluvních a hudebně rytmických technik absolvují hereckou 
a pohybovou průpravu, osvojí si techniku řeči a správné tvoření a posazení hlasu, kterou 
uplatňují při interpretaci a reprodukci textů či dramatických tvarů. Součástí výuky je i 
seznámení s teorií, historií i současností divadla. Žáci se naučí pracovat s materiálem, 
loutkou, maskou a především s divadelní metaforou. To vše se děje pomocí tvořivých her 
a cvičení. 
 
 
Učební plán 
 
 I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r 
Dramatická výchova (DV) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Individuální  tvorba (IT)    1 1 1 1 1 1 1 1 
 
 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 

I. STUPEŇ 
 
 
Dramatická výchova 
 
Předmět Dramatická výchova se zaměřuje na práci ve skupině. V nižších ročnících jde 
především o vzájemnou interakci mezi žáky, tvořivou hru, naslouchání ve skupině a 
vzájemnému respektu. Tyto dovednosti jsou nadále využívány v dramatické průpravě, 
improvizaci, ať už pohybové či slovní, v úrovni vstupu do role i v práci na divadelním tvaru. 
Ve vyšších ročnících se žáci seznamují s historií divadla, slovesných a literárních děl. 
Nezbytnou součástí výuky ve vyšších ročnících je seznámení s divadelními složkami a 
uplatnění získaných znalostí ve vlastní či skupinové tvorbě.  
 
 

1. roč. 

Žák: 

• spolupracuje s partnery v jednoduché hře 
• dodrží pravidla hry 
• respektuje hru ve vymezeném prostoru 
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• udrží jednoduchý rytmus 
• vyjmenuje základní emoce (radost, smutek, strach…) 
• pojmenuje základní části těla, uvědomuje si jednotlivé části těla 

2. roč. 

Žák: 

• v jednoduchých artikulačních cvičeních a říkadlech využije rytmičnost a melodii řeči, 
vyslovuje všechny hlásky 

• předvede koordinaci jednoduchého rytmického pohybu se zvukem 
• v práci ve skupině uplatní svá individuální přání a potřeby s ohledem na druhé 
• popíše své emoce 

3. roč. 

Žák: 

• si v dramatickém ději uvědomuje svou roli a úkol, který zastává v příběhu 
• vytvoří jednoduchou charakterizaci své postavy 
• v mluvních cvičeních dbá na zřetelnou artikulaci 
• v jednoduché hře dbá na pohyb ve vyhrazeném prostoru (jevišti) základními směry 
• v hudebně pohybových cvičeních žák zareaguje na změny tempa a dynamiky 

4. roč. 

Žák: 

• zahraje jednoduchou kolektivní improvizaci a reaguje na své partnery 
• definuje principy stavby jednoduchého dramatického tvaru 
• v etudách naváže vztah s partnerem, vymezí svůj vztah k němu (v roli) 
• ve skupinové práci a reflexi naslouchá ostatním a respektuje je 
• vyjádří své emoce a myšlenky  

5. roč. 

Žák: 

• v přednesu využije jeho základní výrazové prvky (významový přízvuk, pauzu, intonaci, 
tempo, rytmus a dynamiku) 

• orientuje se v základním rozdělení loutek (maňásek, marioneta, javajka…) 
• samostatně pracuje s rekvizitou 
• komunikuje prostřednictvím dramatického jednání 
• reflektuje práci druhých a zhodnotí ji 

6. roč. 

Žák: 

• v dramatické etudě vyjádří vlastní námět, uplatňuje získané dovednosti a znalosti 
z předchozích ročníků 

• písemně zpracuje vlastní zážitek 
• se orientuje v základních divadelních složkách a pojmech (režie, scénografie, 

dramaturgie, scénář, premiéra, derniéra ...) 
• provede jednoduchou hlasovou rozcvičku 
• provede jednoduchou pohybovou rozcvičku 



 
 

 123 

7. roč. 

Žák: 

• v dramatické práci využije vhodné pohybové, hudební a taneční prvky 
• rozvine komunikaci prostřednictvím dramatického jednání 
• objasní práci na dramaturgickém i režijním plánu dramatického tvaru 
• ve spolupráci s ostatními vypracuje krátký literární nebo dramatický tvar 
• aktivně se podílí na přípravě inscenace 
• reflektuje práci druhých a zhodnotí ji; přijímá kritiku vlastní práce, naslouchá 

ostatním a respektuje je 

 
 
 
 
Individuální tvorba 
 
      Předmět Individuální tvorba rozvíjí žákovi individuální schopnosti. Zaměřuje se nejen na 
žákovu autorskou literární a dramatickou tvorbu, která je součástí především vyšších ročníků, 
ale především na jeho samostatnost a kultivovanost projevu (ať už mluveného, písemného či 
dramatického). Klade důraz na vývoj osobnosti žáka, jeho sebeuvědomění a sebehodnocení. 
Využívá jeho předností k osobité interpretaci a reprodukci textů i k tvorbě jednotlivých 
dramatických rolí. 
            

      

4. roč. 

Žák: 

• v přednesu a mluvě uplatní správné techniky (rezonanci v masce, brániční opora, 
opora břišního svalstva) 

• při recitaci, zpěvu a divadelní mluvě použije dechovou oporu 
• v přednesu předvede měkký hlasový začátek 
• v práci s textem objasní jeho smysl  

5. roč. 

Žák: 

• v přednesu využije základní výrazové prvky přednesu (významový přízvuk, pauzu, 
intonaci, tempo, rytmus a dynamiku) 

• předvede jednoduchou slovní improvizaci. 
• písemně vyjádří své zážitky a postoje 

6. roč. 

Žák: 

• v dramatické etudě vyjádří vlastní námět, uplatní získané dovednosti a znalosti 
z předchozích ročníků 

• písemně zpracuje vlastní zážitek 
• si samostatně (s konzultací pedagoga) vybere text 
• samostatně (pod vedením pedagoga) pracuje na jeho interpretaci 
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7. roč. 

Žák: 

• s pomocí učitele vybere vhodnou předlohu pro individuální tvorbu, tvořivě a 
kultivovaně ji s osobním zaujetím interpretuje 

• vytvoří a realizuje vlastní námět s využitím různorodých vyjadřovacích prostředků 
• zpracuje písemně drobný jevištní tvar  
• se orientuje v základních pojmech tvůrčího psaní 

 
 

 
 

 
II. STUPEŇ 
 
 
 
Dramatická výchova 

 

1. + 2. roč. 

Žák: 

• vytvoří charakter postavy 

• vysvětlí zákonitosti výstavby dramatického tvaru 

• podílí se na tvorbě divadelní inscenace 

• uchopí téma a použité prostředky 

• pomocí konstruktivní kritiky reflektuje a hodnotí práci svou i druhých, je schopen 
hluboké sebereflexe 

3. + 4. roč. 

Žák: 

• vědomě použije základní výrazové prostředky pro sdělování 

• při práci se vědomě stylizuje do daného žánru 

• uplatní zákonitosti výstavby dramatického tvaru 

• aktivně a poučeně se podílí na tvorbě jednotlivých složek divadelní inscenace 

• hodnotí dramatické nebo literární dílo, včetně způsobu jeho provedení 

• uvede vybrané dílo do sociokulturních souvislostí 
 

 
 
Individuální tvorba 

 
 
1. + 2. roč. 

Žák: 

• samostatně vybere vhodnou předlohu pro individuální tvorbu (poezie, próza 
dramatický text, námět, téma...) a osobitým způsobem ji realizuje (např. Přednes 
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herecký výstup, pohybový výstup, výstup s loutkou, literární zpracování, animace) 

3. + 4. roč. 

Žák: 

• vytvoří náročnější text propracovaný z hlediska sdělnosti obsahu, tématu, použité 
formy, stylu a žánru, uplatní výrazové prostředky jak dokumentární slovesnosti, tak i 
vybraných literárních žánrů a autorsky s nimi pracuje 
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9 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI  
POTŘEBAMI 

 

Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním 
znevýhodněním. Škola je otevřená všem, kteří prokáží nezbytné předpoklady potřebné pro 
přijetí do kteréhokoli uměleckého oboru. Škola jim vytvoří takové podmínky, aby mohli plnit 
vzdělávací obsahy obsažené v ŠVP s ohledem na jejich možnosti a potřeby. 
Základní umělecká škola Kutná Hora  bude pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
vytvářet vstřícné a podnětné školní prostředí s vhodným materiálním a technickým 
vybavením. Bude využívat didaktické a kompenzační pomůcky, které za přispění všech 
podpůrných opatření umožní žákům rozvíjení jejich vnitřního potenciálu, jejich směřování ke 
klíčovým kompetencím, k celoživotnímu učení, k možnému pracovnímu uplatnění a podpoří 
jejich sociální integraci. Obsah jednotlivých předmětů pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami bude vždy individuálně upraven v souladu se vzdělávacími požadavky 
formulovanými očekávanými výstupy jednotlivých studijních zaměření či uměleckých oborů 
školy a skutečnými možnostmi těchto žáků. Škola bude spolupracovat s odbornými 
pracovišti, s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka.  
 
Zásady vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

• diagnostika probíhá vždy ve spolupráci s rodiči prostřednictvím školských 
 poradenských zařízení  

• žádost rodičů a předložení odborného posudku z poradenského nebo lékařského 
 pracoviště je podmínkou k zařazení do tohoto programu 

• práce se žáky všech tří kategorií má individuální a diferencující charakter 

• učitel stanoví žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami individuální studijní plán 
 na jeden školní rok, který v případě pokračování navazuje na úroveň předchozího 
 školního roku 

• plán je stanoven tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky 
 formulovanými v RVP ZUV a skutečnými možnostmi žáka 

• plán schvaluje ředitel školy 

• plán je variabilní a respektuje možné modifikace vývoje obtíží 

• na závěr školního roku vykoná žák postupovou zkoušku na úrovni jeho individ. plánu 

• v katalogu o průběhu vzdělávání musí být uvedeno, že žák v daném období pracoval 
podle individuálního studijního plánu 

• ředitel školy vede přesný seznam těchto výjimek s odůvodněním a souhlasem rodičů 
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10 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
 
Pro žáky, kteří jsou diagnostikováni z pedagogicko-psychologické poradny jako mimořádně 
nadaní, může škola na základě žádosti zákonných zástupců žáka, potvrzení příslušného 
zařízení a souhlasu ředitele školy, vypracovat individuální vzdělávací plán.  
 
Zásady vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 

• nabízíme možnost individualizace vzdělávacího obsahu, rychlejšího postupu či jiných 
modifikací 

• učitel vypracuje individuální celoroční studijní plán žáka přizpůsobený jeho 
schopnostem, dovednostem a potřebám, předloží ke schválení řediteli a  zaznamená 
ho do třídní knihy 

• žák vykoná na konci každého ročníku postupovou zkoušku  - pokud není stanoveno 
jinak 

• prodloužení této výjimky je možné pouze na základě předložení nové žádosti a 
potvrzení Ped. psych. poradny na další školní rok 

• u VO, TO a LDO, kde žáci nevykonávají postupové zkoušky, rozhodne o prodloužení 
výjimky ředitel na návrh učitele 

• ředitel školy vede přesný seznam žáků s těmito výjimkami s odůvodněním a 
souhlasem rodičů 

 

Žáci, u kterých pozorujeme mimořádné dispozice k uměleckému vzdělávání a kteří 
dlouhodobě prokazují vynikající studijní výsledky nebo se cíleně připravují na studium na 
středních nebo vysokých školách uměleckého směru a nejsou diagnostikováni 
specializovaným pracovištěm, přizpůsobujeme výuku jejich možnostem za účelem dosažení 
studijního maxima (rychlejší postup podle ročníkových výstupů, posílení hodinových dotací, 
rozšíření obsahu učiva, častá účast na žákovských a veřejných vystoupeních). O posílení 
hodinové dotace u žáků s mimořádnými dispozicemi pro umělecké vzdělávání rozhoduje 
ředitel školy na základě doporučení učitele příslušného studijního zaměření vždy na daný 
školní rok. 
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STUDIUM PRO DOSPĚLÉ (SPD) 
 
Studium se řídí platnou legislativou.  
 

• O přijetí do SPD vždy rozhoduje ředitel školy na doporučení pedagoga. 

• Pro každého studujícího je vytvořen zvláštní stud. plán vždy na daný školní rok. 

• Ředitel školy určí hodinovou dotaci vždy na daný školní rok s ohledem na RVP 

• Pro postup do dalšího ročníku je nutné vykonat postupovou zkoušku – pokud není 
stanoveno jinak. 
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11 HODNOCENÍ  ŽÁKŮ  A  VLASTNÍ  HODNOCENÍ  ŠKOLY 
 

11.1 Zásady a způsob hodnocení žáků 

 
 
Zásady hodnocení žáků: 
 

• zhodnotíme každou aktivitu žáka, každý jeho kladný, ale i záporný počin ve 
vyučovací hodině i jinde 

• přihlížíme při hodnocení k věkovým a osobnostním zvláštnostem žáka, k jeho 
sociálnímu zázemí i ke zdravotním a jiným problémům během školního roku 

• jakékoli hodnocení žákům osobně a okamžitě sdělíme, zákonní zástupci se mohou o 
prospěchu průběžně informovat 

• vedeme žáky od nejmladšího věku k sebehodnocení a sebekontrole 
 

Způsob hodnocení žáků: 
 
Pro hodnocení žáků jsou stanovena tato základní kritéria: 
Žák: 

• dochází pravidelně na výuku v ZUŠ 

• se doma na výuku v ZUŠ pravidelně a kvalitně připravuje 

• se v hodinách aktivně zapojuje, uplatňuje vlastní tvůrčí přístup, při hodinách má 
snahu se zdokonalovat 

• dokáže výsledky své přípravy prezentovat při výuce a spojit teoretickou přípravu 
s praxí 

• se účastní mimoškolních veřejných vystoupení, festivalů, výstav 

• se zapojuje do kolektivní interpretace, komunikuje v kolektivu a dodržuje společná 
pravidla 

• během výuky i při společném prezentování nastudovaných skladeb, vytvořených 
výtvarných prací, tanečních choreografií či dramatických vystoupení, přináší vlastní 
nápady 

• se podrobí plánovaným postupovým zkouškám, výstavám, vystoupením, ročníkovým 
vystoupením 

• by se měl přiblížit osobnímu maximu 
 

Klasifikace: 
 

• výuku v hodinách hodnotíme známkou 

• v hudebním oboru klasifikujeme v el. ZK a TK téměř každou hodinu s výjimkou 
zdravotních nebo osobních důvodů žáka 

• pro žáky II. stupně platí, že klasifikujeme alespoň 1 hodinu v měsíci 

• v kolektivních předmětech  klasifikujeme průběžně  po celý rok (je hodnocena  také 
aktivita, iniciativa, samostatnost, spolehlivost a docházka), ze souboru těchto 
hodnocení vzejde výsledná známka za pololetí 
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• žáci VO, TO a LDO  klasifikujeme v el. ŽK a TK. Jejich výkony (práce) jsou také  slovně 
hodnoceny na každé hodině, pololetní a výroční klasifikaci odvozují učitelé také od 
splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku či dílčích cílů ročníku 

• ke klasifikaci vyžadujeme splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku (u spojených 
ročníků splnění dílčích cílů) a prokázání dalších vlastností jako je např. aktivita, 
samostatnost, spolehlivost, výborná domácí příprava, pravidelná docházka, účast na 
soutěžích a vystoupeních  

 
Vysvědčení: 
 
Na vysvědčení provádíme hodnocení dle vyhlášky č.71/2005 Sb. o základním uměleckém 
vzdělávání: 
 

• vysvědčení za 1. pololetí dostávají žáci ve formě opisu, výroční vysvědčení na 
předepsaném blanketu za obě pololetí 

• nemůžeme-li žáka klasifikovat ze závažných objektivních příčin za 1. pololetí, 
provedeme to nejpozději do konce 2. pololetí 

• nelze-li žáka klasifikovat ze závažných objektivních příčin za 2. pololetí, provedeme to 
nejpozději do konce měsíce srpna 

• pokud je žák hodnocem známkou 4, musí pro postup do dalšího ročníku úspěšně 
vykonat komisionální zkoušku 

• žáci přípravných ročníků všech oborů dostávají na konci školního roku potvrzení o 
návštěvě přípravného ročníku 

• známka na vysvědčení se skládá : kromě známek z hodin i z hodnocení aktivity, 
iniciativy, samostatnosti a přihlíží se i k výsledku postupové zkoušky – byla-li pro daný 
rok stanovena. 

• celková klasifikace je: a) prospěl s vyznamenáním, b) prospěl, c) neprospěl  

• Na vysvědčení klasifikujeme jednotlivé předměty známkami: 1 – výborný, 2 – 
 chvalitebný, 3 – uspokojivý, 4 – neuspokojivý: 

  Výborný -  žák plní zadané úkoly a učební osnovy, ve výuce je aktivní, 
  je schopný samostatné přípravy (přiměřeně ke svému věku), projevuje 
  zájem o zvolený obor 
  Chvalitebný -  zadané úkoly a učební osnovy plní žák s drobnějšími 
  nedostatky (na nižší úrovni) 
  Uspokojivý - žák plní zadané úkoly a učební osnovy pouze částečně, 
  jeho  domácí příprava je průměrná 
  Neuspokojivý  - žák neplní zadané úkoly a učební osnovy, má zásadní 
  nedostatky v domácí přípravě 
Je možné využít také slovní hodnocení.  

 
 

Postupová zkouška: 
 

• Byla-li pro daný školní rok stanovena, žáci ji vykonávají v rozsahu, který vyhlásil  
ředitel školy 

• postupové zkoušky hodnotí nejméně tříčlenná komise složená z pedagogů daného 
nebo příbuzného předmětu 
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• známky se stanovují dohodou mezi členy komise, rozhodný hlas má vždy předseda 
komise a zapisují se do protokolu a el.  ŽK. 

• Pokud je stanovena postupová zkouška –  její úspěšné vykonání (známka 1-3) je 
podmínkou postupu do vyššího ročníku 

• známka z postupové zkoušky nezakládá nutně na známku na vysvědčení, konečné 
rozhodnutí při stanovení známky na vysvědčení je na učiteli 

• pokud žák nemůže ze zdravotních důvodů vykonat postupovou zkoušku, může ředitel 
na návrh a zodpovědnost učitele povolit odklad 
 

Kritéria pro absolvování stupně: 
 

• splnění ročníkových výstupů  daných ŠVP ZUŠ Kutná Hora -  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) 

• O podobě a formě  absol. Vystoupení, výstavy, vystoupení , představení rozhoduje 
ředitel školy po domluvě s pedagogem 

 
Komisionální zkoušky: 
 

• podléhají platné legislativě 

• pedagog si může v odůvodněných případech (např. při dlouhodobé absenci žáka, 
špatné stud. výsledky) vyžádat jejich konání 

 

11.2 Oblasti vlastního hodnocení školy 
 

Ve Vlastním hodnocení školy  průběžně a systematicky škola sleduje výsledky oblastí: 

• podmínky ke vzdělávání 

• obsah a průběh vzdělávání 

• podpora školy žákům 

• spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob 

• výsledky vzdělávání žáků 

• vedení a řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání 
              pedagogických pracovníků 

• personální a materiální podmínky ke vzdělávání 

• informační a komunikační systém školy 

• řízení školy 

• úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a 
ekonomickým zdrojům 
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