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2 CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY 
 

2.1 Počet oborů, velikost 

 

Ve škole se vyučují 3 obory: hudební, taneční, výtvarný 
Celková kapacita školy činí 285 ţáků. 

 

2.2 Historie a současnost 

 

Škola byla zaloţena 1.9.1951 jako Hudební škola v Rousínově. Začátky školy byly 
skromné.  Vyučovalo se ve hře na klavír, housle, akordeon, později i dechové nástroje.Počet 
ţáků se pohyboval okolo 90 – 100. 
 

Od r. 1962 byl zřízen taneční  a za rok i výtvarný obor. Škola zahajovala školní rok jiţ 
pod názvem Lidová škola umění.  Zároveň podle tehdejších předpisů se škola 
stala pobočkou vyškovské školy (nedosahovala počet 200 ţáků). 
 

V r. 1966 došlo k významné změně v historii školy, a to přestěhováním do budovy na 
tehdejším Gottwaldově náměstí.  
 

Dne 24.2.1969 výnosem okresního národního výboru škola opět získala 
samostatnost, počet ţáků ve školním roce 1968/69 činil 204 ve třech oborech. 
 

V 70. letech se v rousínovské LŠU začínal formovat a stabilizovat učitelský sbor, 
v důsledku toho bylo dosahováno výborných výsledků  v soutěţích, na veřejných akcích, 
velmi dobře fungoval pěvecký a smyčcový soubor. 
 

Od r. 1990 škola nese čestný název rousínovského rodáka – sběratele lidových písní 
a národního buditele Františka Sušila. 
 

Velký mezník v historii školy byl rok 1998, kdy získala právní subjektivitu, coţ 
znamenalo podstatné zlepšení ekonomické i personální situace.  
 

Veřejné aktivity školy se svým rozsahem a rozmanitostí staly zásadním pilířem kultury 
města Rousínova a jeho okolí.  
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2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

 

Sloţení pedagogického sboru je smíšené. Věková pestrost jeho jednotlivých členů 
z něj činí perspektivní a dynamický kolektiv, který je zárukou kvalitní výuky.  

Pedagogové školy jsou pro vyučované předměty plně kvalifikovaní. Většina 
pedagogických pracovníků je absolventem bakalářského nebo magisterského stupně 
vysokoškolského studia se zaměřením  uměleckého  a pedagogického směru (HF JAMU, 
FAVU, PDF. MU Brno). Kromě stávajících vyučovaných předmětů jsou tedy někteří z nich 
aprobováni k výuce dalších předmětů jak z oboru umělecké pedagogiky, tak i jiných  
pedagogických disciplín.  

Kromě svých stěţejních výukových oborů se řada z nich věnuje bohaté umělecké 
činnosti zahrnující profesionální koncertní, sbormistrovské, reţijní, skladatelské, výtvarné 
činnosti, které jsou ve velké míře vztahovány i k běţné denní výuce v ZUŠ.   

Pedagogové školy vyuţívají široké nabídky vzdělávacích agentur NIDV, INFRA s.r.o., 
a dalších.  

Specifickým rysem je bohatá spolupráce s pedagogy dalších vzdělávacích zařízení 
(mateřské školy, základní školy, střední školy a samozřejmě základní umělecké školy, ale i 
se zahraničím). Pedagogové naší školy jsou kromě souborů působících v rámci ZUŠ, také 
garanty mnoha dalších hudebních a dramatických uskupení, které působí ve městě 
Rousínov i v rámci celé ČR.  

 

 

2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce 

 

I přes fakt, ţe škola patří počtem ţáků i učitelů mezi ty menší,  má velmi bohatou 
veřejnou činnost.  Ţáci  i učitelé školy se prezentují na koncertech, vystoupeních a 
výstavách, které jsou buď organizovány přímo školou nebo nebo ve spolupráci 
s nejrůznějšími subjekty např. Město Rousínov, MÚ Bohdalice, ČČK Vyškov, Gymnázium 
Vyškov a další. 
 

Při škole působí Rodičovský klub přátel, který je spoluorganizátor zájezdů  ţáků na 
koncerty, festivaly, vystoupení, výstavy apod. Podílí se na dalších aktivitách školy – soutěţe, 
přehlídky, projekty.    
 

2.5 Vybavení školy a její podmínky 

 
Škola se nachází v budově na Sušilově náměstí a je povaţována za jednu z dominant 

Rousínova.  Škola nemá ţádné pobočky, protoţe region rousínovska není příliš rozsáhlý  a 
dopravní spojení z okolních obcí je velmi dobré. Všechny obory školy jsou vyučovány v jedné 
budově, která má 3 podlaţí.  
 

V přízemí budovy jsou prostory výtvarného oboru se samostatnou modelovnou, která 
je od ostatních prostor VO úplně oddělena. Výtvarný obor disponuje 2  elektrickými pecemi a 
2 elektrickými hrnčířskými kruhy. 
  

V přízemí je rovněţ umístěn koncertní sál s kapacitou 110 posluchačů.  Neprobíhá 
v něm ţádná pravidelná výuka, je tudíţ vyuţíván jen ke koncertům, výstavám a vystoupením 
ţáků, učitelů školy a hostů.   
 

V prvním poschodí je umístěn taneční sál. Je vybaven zrcadly, podlahou vhodnou pro 
výuku tance a potřebnou audiovizuální technikou.  
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Ve 2. poschodí je umístěn hudební obor a ředitelství školy.  Kaţdý obor je vybaven 
počítači a kopírkou. Škola má odpovídající nástrojové vybavení, které se podle moţností 
obnovuje. 
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3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 
 
 
- škola musí být vnímána jako nedílná  součást vzdělávacích a kulturních  struktur regionu 
  rousínovska. 
 
-  absolventi školy ve všech oborech by měli být nositeli kultury a umění ať uţ svou aktivní 
   uměleckou činností nebo podporování a podílení se na těchto aktivitách nejrůznějšími  
   způsoby. 
      
- činnost školy by neměla opomíjet tradice  a odkaz  Františka Sušila – sběratele lidových    
  písní. Při stále větší míře globalizace a stírání regionálních i národních specifik  by  právě 
  základní umělecké školy měly být nositeli těchto tradic.  
    
- důsledně trvat na zásadách slušného chování ţáků, dbát na slavnostní oblečení ţáků při  
  koncertech, vystoupeních a výstavách, motivovat je k návštěvě těchto akcí, i kdyţ nejsou  
  přímí účastníci. 
 
- zachovat a rozvíjet co nejlepší vztahy se zřizovatelem školy, k důleţitým akcím zvát  
  zastupitele města. 
 
- spolupráce s ostatními školami a subjekty v regionu rousínovska a vytváření podmínek pro  
  spolupráci s ostatními uměleckými spolky a sdruţeními prostřednictvím bývalých ţáků,  
  učitelů apod. 
 
 
- zachovat úzkou spolupráci s Rodičovským klubem přátel ZUŠ,  zapojovat do spolupráce  
  více rodičů. 
 
- zasazovat se o lepší finanční příleţitosti (dotace, granty, sponzoři atd.),  
  rozvíjet a modernizovat výpočetní a komunikační techniku, vyuţívat ji ve větší míře při   
  výchovně vzdělávací činnosti. 
 
 
- vytvářet příjemné prostředí s ohledem na ekonomickou stránku postupná obnova  interiéru   
   školy s důrazem  na jednotný estetický design. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

4   VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ  STRATEGIE 

 

Výchovně vzdělávací strategie představuje společné postupy, které vedou k utváření 

rozvíjení klíčových kompetencí ţáků a jsou uplatňovány  všemi pedagogy školy ve výuce i 

mimo ni. Tyto postupy jsou specifické pro jednotlivé obory vyučované na ZUŠ.  

 

Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci 

 Učíme ţáka ovládat základní vyjadřovací prostředky napříč uměleckými obory 

 V průběhu hodiny uplatňujeme pozitivní motivaci. Pro myšlení a povzbuzení ţáka 
k činnosti. 

 Aktivně zapojujeme ţáky do hodiny, tak aby mohli projevit   svou individualitu.  

 Vyuţíváme a volíme různé metody a postupy, aby ţák cu nejlépe pochopil a osvojil si 
to, co se od něj očekává. 

 Snaţíme se mu vţdy skladbu interpretovat sami a jít tak ţákovi příkladem. 

 Podporujeme samostatnost ţáka při hledání nových cesta metod při překonávání a 
řešení nastalých problémů. 

  Učíme ţáka ovládat základní vyjadřovací prostředky,  poznávat různé výtvarné 
postupy a technologie, umět spojit představu  a záměr s materiálem, nástrojem, 
výtvarnou technikou. 

  Vedeme ţáka k rozpoznání kvality uměleckého provedení.. 
 

  Seznamujeme ţáky s dílem v podobě nahrávek, ukázek výtvarných děl, shlédnutím 
divadelních a jiných představení, následně s ţákem diskutujeme a citlivě jej vedeme 
k rozpoznání díla s uměleckou hodnotou. 

 
 

Strategie pro kompetenci osobnostně sociální  

 Teoreticky i vlastním příkladem seznamujeme ţáka s pracovními návyky, které po 
něm také vyţadujeme. 

 Vysvětlujeme potřebu soustavné domácí přípravy, zde je potřeba úzká spolupráce 
s rodiči,  je vhodné pouţít srovnání  s podobnými činnostmi nebo profesemi, kde je 
potřeba soustavná příprava nebo trénink. 

 K lepším výkonům motivujeme ţáka slovním hodnocením, pochvalou a především 
veřejným vystupování na koncertech, besídkách apod. 

 Veřejným vystupováním vychováváme ţák tomu, aby se zkoncentroval, cvičíme tím 
paměť,  zbavujeme ho trémy. 

 Vytváříme příznivé podmínky pro komunikaci,  učitel a ţák tvoří vzájemně se 
respektující dvojici. 

 Podporujeme   soutěţivost, učíme ţáka pohybovat se v konkurenčním prostředí – 
pravidelné soutěţe, soutěţní přehlídky apod.. 

 Vychováváme ţáka k aktivní práci ve skupině, s odpovědností jedince za výsledné 
snaţení celku. 

 Klást důraz na individuální přípravu jako základní podmínku práce v týmu. 

 Podporujeme ţáky v tvůrčí aktivitě při tvoření choreografií jak při výuce, tak i pro 
veřejná vystoupení. 

 Motivujeme ţáka slovním hodnocením v hodinách. 
 

 Teoreticky i prakticky seznamujeme ţáka s pracovními návyky a postupy. 
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 Vytvářet prostor a podmínky pro práce ve skupině a společné projekty. 

 Podporujeme komunikaci školy a rodičů, zveme je na vystoupení, výstavy. 
 

 

 
Strategie pro kompetence kulturní 

 

 Učíme ţáka  vnímat  hudbu jako dorozumívací prostředek lidí, který dokáţe působit 
na člověka emocionálně,. 

 Učíme ţáky po chopit umělecký styl a vědět, ţe umění rozvíjí lidské vnímání a  
porozumění. 

 Snaţíme se ţáky vést k citové vazbě ke svému nástroji, prostředku jejich hudebního 
vyjadřování, měli by si jej váţit a dobře se o něj starat. 

 Vedeme ţáky k návštěvě a účinkování na různých koncertech, ke kulturnímu chování, 
vhodnému oblečení na těchto akcích. 

  Učíme ţáky hodnotit kulturní akci, diskutujeme s nimi a necháváme je projevit 
demokraticky jejich názor. 

 Vedeme ţáky k tomu, aby nastudované skladby dokázal interpretovat i po delším 
čase  a vracel se k nim. 

 Motivujeme talentované ţáky k dalšímu hudebnímu vzdělávání, k přípravě na 
konzervatoře, nebo jiné školy s uplatněním hudebních dovedností. 

 Aktivně zapojujeme ţáky  v sociální sféře, pořádáme koncerty, vystoupení pro 
seniory, tělesně postiţené apod. 

  Poskytujeme ţákům historický přehled o vývoji oboru. 

  Navštěvujeme baletní a taneční vystoupení profesionálů a ostatních škol. 

 Seznamujeme ţáky s díly současných i dřívějších autorů. 

 Dbáme na to , aby ţák(ţákyně)  veřejně vystupoval(a) na veřejných akcích 
pořádaných školou, popř. aby se jich účastnil(a) jako divák. 

 Vedeme ţáky k osobitému a kultivovanému vystupování a vyjadřování. 

 Na základě vlastních výtvarných aktivit ţáka navazujeme vztah k výtvarnému umění. 

 Nahlíţíme na umění z pohledu historických vztahů , hledáme propojení umění, vědy, 
filosofie, ţivotního prostředí. 

 Snaţíme se nacházet vztah k novým trendům ve výtvarné tvorbě současnosti. 

 Snaţíme se, aby při vnímání výtvarného díla byl i určitý autorský  podíl ţáka .   
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5   VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 

 
 
Počtem ţáků se řadí hudební obor ZUŠ Františka Sušila mezi ty menší. V současné 

době má škola v tomto oboru 100 ţáků. Větší počet ţáků omezená kapacita školy bohuţel 
neumoţňuje. Hudební obor nabízí moţnost studia klavíru, zobcových a příčných fléten, 
houslí, kytary, keyboardu, sólového a sborového zpěvu.  
 
     Vstupní branou do světa hudby je PHV - přípravná hudební výchova, zkráceně 
„přípravka“, která je určena pro děti ve věku 6 - 7 let. V ní je výuka zaměřena nejen na 
kolektivní práci dětí, při které objevují první poznatky o notové osnově a v ní uloţených 
značkách, ale především také na proniknutí do tajů jednotlivých nástrojů nebo zpěvu.  
 
     Po celou dobu studia hudebního oboru je záměrem rozvíjet u dětí nejen technické 
hráčské schopnosti, ale také fantazii, kreativitu, instrumentální a pěvecké vlohy a v 
neposlední řadě i spolupráci s ostatními ţáky, coţ přispívá k rozvoji nejen hudebních ale i 
lidských kvalit.  
 
 
Ţáci jsou zařazováni do jednotlivých stupňů studia: 
 
- Přípravná hudební výchova (pro ţáky od šesti let) 
 
- I. stupeň studia (pro ţáky od sedmi let) 
 
- II. stupeň studia (pro ţáky od čtrnácti let) 
 
Začne-li studovat ţák starší neţ je uvedená spodní věková hranice, je zařazen do ročníku, 
který odpovídá jeho schopnostem. 
 
Pokud ţák v průběhu studia přejde ke studiu jiného nástroje, plní osnovy daného nástroje od 
ročníku, který odpovídá jeho schopnostem. 
 

5.1  Studijní zaměření Přípravná hudební výchova 

 
Ţák: 
- umí zazpívat jednoduchou píseň 
- rozlišuje pojem zvuk a tón 
- rytmizuje říkadla 
- pozná vzestupnou a sestupnou melodii 
- zná notovou osnovu, houslový klíč 
- rozlišuje notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou a notu půlovou s tečkou 
- zná noty c1-h1 
- rozlišuje piano a forte, pochod a ukolébavku, smutnou a veselou melodii 
- se seznámí s taktem 2/4, 3/4 a 4/4 
- dokáţe vytleskat jednoduchý rytmický zápis 
 

 

 

 

 



10 
 

Přípravná hudební výchova – hodinová dotace 
 
- do přípravného studia jsou zařazovány děti od 6 let  
- hodinová dotace v 1. roce studia – 2 hodiny (1 hodina kolektivní výuky + 1 hodina  
skupinové výuky hry na hudební nástroj nebo zpěv). 
 
 

PHV 1.r. 2.r. 

Kolektivní výuka 1 1 

Skupinová výuka hry na nástroj /zpěv 1 1 

 
 

5.2  Recepce a reflexe hudby – hudební nauka  

 
Hudební nauka je realizována v 1.-5.ročníku I.stupně. V případě, ţe ţáci nemohou v 

odůvodněných případech navštěvovat kolektivní výuku Hudební  nauky, mohou osnovy 
tohoto předmětu splnit při individuální výuce hry na nástroj nebo v sólovém zpěvu - vţdy na  
ţádost rodičů, kterou schvaluje ředitel školy. V případě pochybností o splnění osnov je 
moţné ţáka komisionálně přezkoušet.  Toto přezkoušení nařizuje ředitel na doporučení 
učitele.  
 

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 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hudební nauka 

 

1. ročník 
 
Ţák: 
- zpívá jednoduché jednohlasé písně 
- rozlišuje pojmy zvuk a tón, zná vlastnosti tónu 
- zná notovou osnovu, houslový klíč, hudební abecedu 
- umí zapsat a číst noty v rozsahu g-g2 
- zná notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou 
- zná notu půlovou s tečkou  
- zná základní tempové označení 
- ví, co znamená kříţek, béčko a odráţka 
- se seznámí s pojmem celý tón a půltón 
- ví, co je stupnice 
- ví, co je akord 
- pozná dur a moll tónorod 
- zná stupnice C-dur, G-dur, d-dur, F-dur 
- zná pojmy legato, staccato, piano, forte, crescendo, decrescendo 
 
 
 
 
 



11 
 

2. ročník 
 
Ţák: 
- zná noty g-c3 
- rozliší poslechem durové a mollové písně 
- přečte a zapíše noty s posuvkami 
- zná pořadí kříţků a béček a pojem předznamenání 
- si upevňuje pojem celý tón a půltón 
- zná půltóny v durové stupnici 
- ví, co je prima a sekunda volta 
- se seznámí s basovým klíčem (c-c1) 
- pozná šestnáctinovou notu a pomlku 
- ví, co je tónický kvintakord a jak se tvoří 
- zná princip tvorby obratů kvintakordu 
- zná pojem interval (prima - kvinta) 
- pozná notu čtvrťovou s tečkou 
- zná durové stupnice do 4 kříţků a 4 bé a jejich kvintakord s obraty 
- pozná dechové, smyčcové a bicí nástroje 
  
 
3. ročník 
 
Ţák: 
- dokáţe zazpívat mollovou píseň 
- zná durové stupnice do 4 kříţků a 4 bé 
- umí utvořit kvintakord dané stupnice a jeho obraty 
- zná hlavní stupně ve stupnici (T, S, D) 
- se seznámí se stavbou mollové stupnice aiolské, harmonické a melodické 
- zná předznamenání mollových stupnic do 4 kříţků 
- pozná intervaly (prima - oktáva) 
- ovládá nejdůleţitější dynamická znaménka 
- zná rozdělení dechových a strunných nástrojů, pozná nástroje bicí 
- poznává noty v basovém klíči 
- ví, co je triola  
- orientuje se ve sloţitějších rytmech, zná 3/8 a 6/8 takt 
- zná pojmy legato, ligatura, koruna, akcent 
- zná české skladatele (Bedřich Smetana, Antonín Dvořák a Leoš Janáček) 
 
4. ročník 
 
Ţák: 
- zná všechny durové a mollové stupnice a jejich kvintakord s obraty 
- ví, co je takt a rytmus 
- zná takty jednoduché a sloţené 
- zná dělení nástrojů dechových, smyčcových a bicích 
- se seznámí s klávesovými strunnými nástroji a strunnými nástroji drnkacími 
- se seznámí s druhy oktáv 
- zná rozdíl mezi hudbou komorní a orchestrální  
- zná rozdíl mezi písní lidovou a umělou 
- chápe princip enharmonické záměny 
- vysvětlí rozdíl mezi pojmy tónina a tónorod 
- se seznámí se základními melodickými ozdobami 
- zná souvislosti stupnic stejnojmenných a paralelních 
- zná rozdělení pěveckých sborů a zpěvních hlasů 
- zná pojmy akcent a synkopa 
- zná nejdůleţitější pojmy hudebního názvosloví 
- zná světové skladatele  
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5. ročník 
 
Ţák: 
- si utvrzuje znalost durových a mollových stupnic  
- dokáţe k dané stupnici utvořit kvintakord a jeho obraty 
- zná stavbu dominantního septakordu 
- umí utvořit zmenšený a zvětšený kvintakord 
- chápe souvislosti v kvintovém a kvartovém kruhu 
- opakuje intervaly 
- seznámí se s rozdělením hudby do historických epoch 
- orientuje se v základních vývojových obdobích hudby od pravěku po současnost 
- zná nejvýznamnější představitele a díla jednotlivých stylových období a základní hudební  
   formy 
 

 

5.3  Studijní zaměření Hra na klavír 

 
 

Charakteristika předmětu: 

Studium se dělí do dvou stupňů. První stupeň je sedmiletý, druhý stupeň čtyřletý.   
Hra na klavír rozvíjí s vyuţitím vlastní přirozenosti, bezprostřednosti a nespoutané fantazie 
ţáka jeho hudební předpoklady. Prohlubuje svalovou činnost a jemnou prstovou motoriku. 
Koordinuje tělo a ruce, učí maximálnímu soustředění při současném sledování zápisu na 
dvou notových osnovách. Rozvíjí intonační a rytmické cítění i paměť. A v dnešní uspěchané 
době vštěpuje ţákům důleţitost pojmů vůle, koncentrace, zodpovědnost, píle, spolupráce a 
cit.  

 

Učební plán: 

Povinné předměty: PS I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r 

Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1      
 
 

Povinně-volitelné*: 
Komorní hra 

  
   1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné: 
Sborový zpěv 

  
1 1 1 1 1 1 1     

 

*ţák je povinen v rámci svého studia absolvovat minimálně jeden z uvedených předmětů 
s podmínkou dodrţení hodinové dotace vycházející z RVP. 
 
Vyučovací povinně-volitelné předměty lze nepovinně navštěvovat jiţ v niţších ročnících.  
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na klavír 

 

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM: 

Ţák: 
- pojmenuje základní části nástroje (klaviatura, pedály, uspořádání strun) 
- vyjmenuje hudební abecedu 
- popíše správné sezení u nástroje 
- pozná melodii klesající a stoupající 
- zahraje všemi prsty portamento, legato, staccato 
- hraje melodii rozdělenou mezi obě ruce 
- rytmizuje říkadla 
- hraje jednoduché skladby nebo písně náslechem i z not 
 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. ročník 

 
Ţák:  
- pokud absolvoval PHV, tak navazuje na získané dovednosti 
- umí správně sedět u nástroje 
- zná pocit uvolněného drţení těla a volnost paţí 
- dokáţe drţet přirozený tvar ruky a koordinovat obě ruce 
- orientuje se na klaviatuře 
- umí houslový a basový klíč (minimálně noty a-a2 v houslovém a  g-e1 v basovém klíči) 
- pozná správně délky not a pomlk, takty 
- dbá na kvalitu tónu při hře portamento, staccato i legato a snaţí se o následnou sluchovou 
  kontrolu 
- dle svých schopností hraje dvojhmaty   
- hraje cvičení na přípravu hry stupnic a akordů 
- zná a pouţívá základní dynamická znaménka  (f, p) a tempová označení 
 

2. ročník 

 
Ţák:  
- plynule podkládá palec 
- hraje durové stupnice oběma rukama dohromady protipohybem a mollové stupnice zvlášť 
- ovládá hru dvojhmatů a tříhlasých akordů 
- procvičuje technické prvky v různých rytmických variantách 
- zvládá hru v rychlejším tempu 
- procvičuje melodickou ozdobu (příraz) 
- pouţívá pedalizaci (dle pokynů pedagoga) 
- dokáţe zahrát crescendo a decrescendo 
- hraje z listu zvlášť pravou a levou rukou 
- hraje čtyřručně s pedagogem 
 

3. ročník 

 
Ţák:  
- rozvíjí své technické a výrazové schopnosti 
- ovládá portamento, staccato shora i z klávesy, legato 
- hraje vybrané durové stupnice protipohybem a dle svých schopností i rovným pohybem 
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  dohromady 
- hraje vybrané mollové stupnice rovným pohybem zvlášť 
- hraje tónický kvintakord  s obraty k dané stupnici 
- dbá na kvalitu tónu a sluchovou kontrolu 
- procvičuje probrané melodické ozdoby, učí se mordent 
- pouţívá jednoduchou pedalizaci a hru kontroluje sluchem 
- umí doprovodit jednoduchou lidovou píseň pomocí T, S, D 
- hraje z listu zvlášť pravou a levou rukou, případně oběma rukama dohromady unisono 
- hraje čtyřručně s pedagogem nebo spoluţákem 

 

4. ročník 

 
Ţák:  
- zvládá hru durových a mollových stupnic rovným pohybem i protipohybem dohromady 
- hraje akordy k dané stupnici dohromady 
- hraje technická cvičení v různých rytmických a úhozových variantách 
- procvičuje probrané melodické ozdoby a seznamuje se se skupinkou 
- dbá na kvalitu tónu 
- zvládá zhodnotit podaný výkon 
- ovládá základy pedalizace a dbá na sluchovou kontrolu 
- hraje písně s doprovody podle akordických značek nebo s pouţitím T, S, D 
- hraje z listu oběma rukama dohromady unisono 
- hraje čtyřručně se spoluţákem 
 
 
5. ročník 
        
Ţák:  
- zvládá hru durových a mollových stupnic rovným pohybem dohromady v rychlejším tempu 
- seznamuje se s chromatickou stupnicí 
- hraje čtyřhlasé akordy s obraty zvlášť  
- opakuje a prohlubuje dosud probrané technické prvky 
- hraje cvičení pro přípravu hry oktáv 
- seznamuje se s dalšími melodickými ozdobami (obal, trylek) 
- umí zahrát jednoduchou polyfonní skladbu 
- dokáţe posoudit svůj výkon 
- ovládá základní harmonické funkce T, S, D a dokáţe s jejich pomocí doprovodit 
  jednoduchou melodii nebo píseň 
- hraje z listu na úrovni 1. ročníku 
- hraje čtyřručně se spoluţákem 
 

6. ročník 

 
Ţák:  
- hraje durové a mollové stupnice rovným pohybem dohromady 
- hraje chromatickou stupnici 
- seznamuje se s hrou stupnic kombinovaným způsobem 
- hraje tónické kvintakordy s obraty a čtyřhlasé akordy dohromady 
- hraje velký rozklad kvintakordu zvlášť 
- opakuje a prohlubuje dosud probrané technické prvky 
- zdokonaluje pasáţovou techniku 
- procvičuje hru oktáv 
- umí pracovat se základním dynamickým odstíněním 
- snaţí se vystihnout charakter i náladu skladby 
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- procvičuje probrané melodické ozdoby 
- dokáţe zhodnotit výkon svůj i výkon druhých 
- hraje písně s doprovodem T, S, D nebo pomocí akordových značek 
- hraje z listu na úrovni 1. nebo 2. ročníku 
- hraje čtyřručně nebo hraje jednoduché nástrojové doprovody 

 

7. ročník 

 
Ţák:  
- hraje stupnice podle svých individuálních potřeb 
- hraje čtyřhlasé akordy s obraty a velký rozklad kvintakordu s obraty zvlášť nebo 
  dohromady                      
- procvičuje probrané technické prvky 
- seznamuje se s arpeggiem a glissandem 
- pouţívá samostatně pedalizaci 
- dokáţe vystihnout charakter a náladu interpretované skladby 
- dokáţe zhodnotit výkon svůj i výkon druhých 
- hraje písně s doprovodem T, S, D nebo pomocí akordových značek 
- hraje čtyřručně nebo hraje jednoduché nástrojové doprovody, případně  se účastní  
  souborové hry 

 
 
 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. a  2. ročník 

 
Ţák:  
- hraje durové a mollové stupnice rovným pohybem nebo kombinovaně  
- k daným stupnicím hraje čtyřhlasé akordy s obraty, velký rozklad s obraty 
- hraje etudy a technická cvičení vhodná k odstranění technických problémů studovaných 
  skladeb 
- interpretuje skladby různých stylových období. Při výběru spolupracuje se svým  
  pedagogem                
- upevňuje si dosud získané pianistické dovednosti a návyky 
- hraje čtyřručně, má zkušenosti s komorní hrou nebo doprovodem jiného nástroje 
 

3. a  4. ročník 

 
Ţák: 
- hraje durové a mollové stupnice rovným pohybem nebo kombinovaně v rychlejších 
   tempech 
- ke studované stupnici hraje velký rozklad kvintakordu s obraty nebo čtyřhlasý akord  
  s obraty přes čtyři oktávy 
- opakuje a zdokonaluje probrané technické prvky pomocí vhodně volených etud 
- podílí se na výběru studovaných skladeb 
- samostatně tvoří prstoklad 
- samostatně pouţívá pedál 
- dokáţe zhodnotit výkon svůj i výkon druhých 
- hraje čtyřručně, spolupracuje při komorní hře, případně působí jako korepetitor svých  
  spoluţáků 
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Učební osnovy vyučovacího předmětu:  Komorní hra  
 
 
I. stupeň 
 
Ţák: 
- vyuţívá poznatky a návyky z individuální výuky 
- odlišuje hlavní a doprovodný hlas 
- hraje skladby různých stylů a ţánrů, které odpovídají jeho věku a hráčským moţnostem 
- učí se rytmické a tempové souhře 
- dokáţe spolupracovat se svým spoluhráčem nebo svými spoluhráči 
- učí se zodpovědnosti za společně vytvořené dílo 
- chápe nutnost kvalitní přípravy 
 
II. stupeň 
 
Ţák: 
- hraje skladby různých stylů a ţánrů a podílí se na jejich výběru 
- umí se svým partem samostatně pracovat 
- dokáţe vystihnout charakter studované skladby 
- je schopen se svým spoluhráčem pracovat i samostatně 
- dbá na souhru se svými spoluhráči 
 
 
 

5.4   Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje 

 
  Při výuce hry na EKN si ţáci osvojují základy klavírní hry, musí však zvládnout nástroj 
i po stránce technické. Toto propojení jim umoţňuje interpretovat skladby nejrůznějších 
období a stylů, ať uţ se jedná o díla klasické klavírní literatury, či písně a skladby z oblasti 
populární hudby.Výuka hry na EKN je vhodná pro všechny věkové kategorie. 
 

 

Učební plán: 

Povinné předměty: 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 EKN 1 1 1 1 1 1 1     

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Povinně-volitelné*: 
Komorní hra 

   1 1 1 1     

Volitelné: 
Sborový zpěv 

1 1 1 1 1 1 1     

 

*ţák je povinen v rámci svého studia absolvovat minimálně jeden z uvedených předmětů 
s podmínkou dodrţení hodinové dotace vycházející z RVP. 
 
Vyučovací povinně-volitelné předměty lze nepovinně navštěvovat jiţ v niţších ročnících. 
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na elektronické klávesové nástroje  

 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. ročník 

 
Ţák:  
- uplatňuje poznatky a dovednosti získané v PHV 
- poznává jednotlivé klávesy, dokáţe je rozdělit do dosud probraných oktáv 
- dokáţe rozlišit legato, tenuto, staccato 
- hraje skladby v G klíči 
- hraje skladby s doprovodnou jednotkou v rozsahu c1- g2 
- zná základní rytmy: polka, valčík, pochod 
- poznané rytmy dokáţe uplatnit při hře lidových písní 
 

2. ročník 

 
Ţák:  
- rozšiřuje své technické a výrazové schopnosti 
- dokáţe přizpůsobit vlastní hudební projev konkrétnímu vybavení nástroje 
- zdokonaluje se ve hře legata, tenuta, non legata, staccata 
- hraje jednoduché skladby s pouţitím TSD a rytmických doprovodů 
- hraje různé ţánrové skladby v rozsahu g – g2 
- rozlišuje základní tempová označení: andante, moderato, allegro 
- kombinuje základní barvy se základními rytmy nástroje 

3. ročník 

 
Ţák:  
- zvládá dosud probrané technické a výrazové prvky 
- rozšiřuje znalosti v oblasti obsluhy nástroje 
- zdokonaluje prstovou techniku, samostatnost a nezávislost rukou 
- vymezí prostor pro hru akordických doprovodů 
- zvládá hru skladeb podle akordických značek 
- hraje různé ţánrové skladby v rozsahu g – c3 
- vyuţívá rytmy a barvy nástroje podle charakteru hrané skladby 
- hraje jednoduché melodie podle sluchu 

 

4. ročník 

 
Ţák:  
- dodrţuje správné návyky v oblasti hry a obsluhy nástroje 
- rozšiřuje technickou úroveň hry 
- hraje kadence k probraným stupnicím 
- hraje etudy s doprovodnou jednotkou 
- vyuţívá vhodné barvy nástroje k polyfonním skladbám 
- volí vhodné barevné a rytmické kombinace při interpretaci přednesových skladeb 
- hraje skladby různých ţánrů v rozsahu celé klaviatury 
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5. ročník 
 
Ţák:  
- hraje skladby různých ţánrů a skladebných období s doprovodnou jednotkou / bez  
  doprovodné jednotky 
- aktivně vyuţívá funkce fill in, synchro, ending 
- hraje skladby s pouţitím F klíče 
- hraje skladby v rozměrnějších hudebních formách 
- dokáţe samostatně nastudovat jednodušší skladbu 
- citlivě volí vhodné barevné a rytmické kombinace vůči charakteru hrané skladby 
- hraje známé melodie podle sluchu, pokouší se o jednoduché improvizace 
 

6. ročník 

           
Ţák:  
- samostatně realizuje své hudební představy na zvolených skladbách 
- zdokonaluje čistotu a přehlednost vlastní interpretace 
- orientuje se v různých zápisech akordických značek 
- plně vyuţívá technických moţnosti nástroje k realizaci vlastních hudebních představ 
- zapojuje se do komorní nebo souborové hry 
- orientuje se v ţánrech taneční a zábavné hudby 
- dokáţe si vytvořit poutavý hudební program 
- hraje z listu snadné přednesové skladby 
- dokáţe navrhnout harmonický doprovod k lidové písní nebo taneční skladbě 

 

7. ročník 

 
Ţák:  
- vyuţívá získaných dovedností v plném rozsahu 
- aktivně se zapojuje do veřejného hudebního ţivota 
- dokáţe doprovodit komorní soubor 
- hraje čtyřruční skladby 
- zahraje známou melodii podle sluchu 
- improvizuje dle vlastních moţností s maximálním vyuţití všech technických moţností  
  nástroje 
- aktivně se podílí na vytvoření pestrého absolventského projektu 
- udrţí si kladný vztah k nástroji i po ukončení hudebního studia 
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5.5  Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu 

 

Ţák si postupně během studia osvojí základy hry na zobcovou flétnu, které dále rozvíjí 
dle svých individuálních schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými 
hudebními slohy a jejich repertoárem. Získané znalosti a dovednosti uplatňuje v individuálně 
zvoleném předmětu  z nabídky Skupinového praktika. Od 5. ročníku I. stupně lze zařadit 
výuku hry na altovou nebo tenorovou, příp. basovou zobcovou flétnu podle individuálních 
schopností, dispozic a vyspělosti ţáka. 
 

Učební plán: 

Povinné předměty: PS I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r 

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

Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1       

Povinně-volitelné*: 
Komorní hra 

  
   1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné: 
Sborový zpěv 

  
1 1 1 1 1 1 1     

 

*ţák je povinen v rámci svého studia absolvovat minimálně jeden z uvedených předmětů 
s podmínkou dodrţení hodinové dotace vycházející z RVP. 
 
Vyučovací povinně-volitelné předměty lze nepovinně navštěvovat jiţ v niţších ročnících. 

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na zobcovou flétnu 

 

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM: 

Ţák: 
- pojmenuje základní části nástroje 
- zautomatizuje si základní postoj při hře a drţení nástroje (zpočátku za spodní díl) 
- zná a uţívá princip správného dýchání, od počátku se nadechuje ústy 
- nasadí tón pomocí hlásky „t“, „d“ 
- zahraje zápis celých, půlových a čtvrťových not včetně pomlk 
- zopakuje rytmus, který mu učitel zahraje nebo zatleská 
- zahraje v rozsahu nástroje d1 – d2 v taktech 3/4, 4/4 
- hraje jednoduchou lidovou píseň nebo skladbu samostatně nebo s doprovodem klavíru 
 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. ročník 

 
Ţák:  
- pokud absolvoval PHV, tak navazuje na získané dovednosti 
- opakuje látku z PHV 
- zaměřuje se na uvolnění a koordinaci pohybu prstů 
- osvojuje si artikulační slabiky a jejich uţití v taktech 
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- dbá na uvolněné drţení nástroje, artikulaci 
- pouţívá staccato, legato 
- pozná a zahraje noty a pomlky celé - osminové, notu půlovou s tečkou 
- hraje lidové písně, středověké, renesanční a barokní tance i moderní skladbičky, které  
  odpovídají jeho technickým moţnostem 
- dokáţe s vyučujícím zahrát jednoduché dvojhlasy a kánony 
- hraje v rozsahu c1-d2 
 

2. ročník 

 
Ţák:  
- upevňuje získané dovednosti 
- zvládá rozsah c1-g2, včetně fis1, b1, cis2 
- dbá na kvalitu provedení studovaných skladeb a cvičení 
- provádí dechová cvičení a zvukové hry 
- zlepšuje koordinaci prstů 
- pouţívá noty a pomlky celé - šestnáctinové i noty s tečkou 
- orientuje se a hraje v taktech 3/8, 6/8, 2/4, 3/4, 4/4, 6/4 
- uţívá stupnic pro cvičení artikulace 
- klade důraz na intonaci  

 

3. ročník 

 
Ţák:  
- hraje písně, tance, části suit a koncertů 
- zvládá tónový rozsah c1-a2 chromaticky 
- stupnice a cvičení hraje v rychlejších tempech 
- klade důraz na barvu tónu 
- rozvíjí hbitost prstů a rychlost jazyka, ale klade důraz na kvalitu tónu 
- pouţívá trylky a nátryly 
- hodnotí výkony svoje i výkony druhých 
- věnuje se komorní hře se spoluţáky 
- pravidelněji pódiově vystupuje 
 

4. ročník 

 
Ţák:  
- zvládá tónový rozsah c1-d3 chromaticky 
- zvládá party ansámblových a komorních skladeb 
- interpretuje renesanční a středověké tance, raně barokní sonáty nebo canzony, vybrané  
  věty z vrcholně barokních sonát, svit a koncertů,  moderní díla 
- pouţívá mordent, všechny přírazy 
- hodnotí výkony svoje i výkony druhých 

 
 

5. ročník 
 
Ţák:  
- osvojuje si další artikulační slabiky (t-r, d-g, t-k) 
- zvládá učitelem vhodně zvolený repertoár 
- zvládá techniku hry na sopránovou zobcovou flétnu 
- interpretuje renesanční a středověké tance, raně barokní sonáty a  canzony, barokní  
  sonáty, moderní skladby 
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- dokáţe číst zápis altové zobcové flétny a hraje na ni stupnice, etudy a  cvičení a  
   jednoduchý barokní repertoár 
- zvládá základy zdobení v renesančních i barokních skladbách (pouţívá obaly, odrazy i  
  skupinky) 
- zvládá rozsah dvou oktáv  
- věnuje se přednesové literatuře (zvládá delší a náročnější přednesy) 
- hodnotí výkony svoje i výkony druhých 

6. ročník 

 
Ţák:  
- zvládá nepravidelné rytmické útvary 
- zdokonaluje techniku dýchání 
- projevuje své schopnosti a talent a tomu se přizpůsobuje volba repertoáru 
- věnuje pozornost přednesovému repertoáru 
- uplatňuje tvůrčí přístup ke studovaným skladbám a schopnosti hudební komunikace 
- je schopen kvalitního nastudování skladby po stránce technické i interpretační 
- se více věnuje hře komorní a souborové 
- hodnotí výkony svoje i výkony druhých 
 

7. ročník 

 
Ţák:  
- zdokonaluje prstovou a dechovou techniku 
- vhodně pouţívá vibrato 
- je schopen kvalitního nastudování skladby po stránce technické i  interpretační 
- pouţívá všechny druhy melodických ozdob 
- hodnotí výkony svoje i výkony druhých 
- věnuje se komorní a souborové hře 
- častěji veřejně vystupuje 
 
 
II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. a  2. ročník 

 
Ţák: 
- ví, ţe dřevěný nástroj, který by mu měli rodiče pro studium II. stupně  pořídit vyţaduje jinou   
  práci  s barvou a dynamikou zvuku 
- vyzkoušel interpretaci staré hudby z jiných klíčů 
- umí spartovat jednoduché skladby pro komorní hru 
- se seznamuje se základy generálbasu 
- pohotově se orientuje v notovém zápisu 
 

3. a  4. ročník 

 
Ţák: 
- podílí se na výběru repertoáru 
- se věnuje komorní hře 
- studuje soudobé techniky hry  
- věnuje se improvizaci ozdob a kadencí ve staré hudbě 
- zná vhodné nástroje pro basso continuo 
- střídá flétny od sopraninové aţ po basovou 
- dle svých moţností studuje technicky i interpretačně náročnější díla 



22 
 

Učební osnovy vyučovacího předmětu:  Komorní hra 

I. stupeň 
 
Ţák: 
- vyuţívá svých znalostí a dovedností z individuální výuky 
- se učí nutnosti intonace ve vztahu k různým hlasům 
- uplatňuje smysl pro kolektivní zodpovědnost 
- spolupracuje se svými spoluhráči na vytváření společného zvuku, výrazu a způsobu  
  interpretace 
  
 
II. stupeň 
 
Ţák: 
- se seznamuje s různými hudebními styly a ţánry 
- orientuje se v partiturách 
- zvládá četbu různých klíčů 
- hraje sloţitější polyfonie 
- střídá různé typy fléten 
- zvládne spartovat jednodušší skladby 
   
 

5.6  Studijní zaměření Hra na housle 

 
Hra na housle je určena pro děti, které mají dobrý hudební sluch, které dobře intonují a 

jsou manuálně zručné. Dítě postupně získává technické základy hry na nástroj, rozvíjí se 
jeho hudební představivost a schopnost hudebního vyjádření. Ţák proniká do tajů hudební 
řeči a jejího notového zápisu. Poznává charakteristické znaky hudby různých historických 
období a seznamuje se s díly velkých skladatelů a jejich poselstvím uloţeným v jejich díle. 
Dítě pěstuje také schopnost naslouchat a přizpůsobit se spoluhráči (spoluhráčům) v 
nejrůznějších formách komorní hry. Kromě rozvoje hudebního a citového se zvyšuje i jeho 
houţevnatost, sebeovládání a téţ odvaha a odolnost při veřejném vystupování. Poţadavkem 
školy je pravidelná příprava a docházka na hodiny, sluchové, rytmické a motorické 
předpoklady a zájem o hudbu. Podpora rodičů je nutná. 
 

 

Učební plán: 

Povinné předměty: PS I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r 

Hra na housle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1       

Povinně-volitelné*: 
Komorní hra 

  
   1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné: 
Sborový zpěv 

  
1 1 1 1 1 1 1     

 

*ţák je povinen v rámci svého studia absolvovat minimálně jeden z uvedených předmětů 
s podmínkou dodrţení hodinové dotace vycházející z RVP. 
 
Vyučovací povinně-volitelné předměty lze nepovinně navštěvovat jiţ v niţších ročnících. 
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na housle 

 

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM: 

Ţák: 
- pojmenuje základní části nástroje  
- zautomatizuje si základní postoj při hře a drţení nástroje 
- levou rukou předvede hru v durovém prstokladu 
- pravou rukou předvede přechody smyčce přes 2 struny 
- zahraje jednoduchou skladbu se zapojením základní smykové a dynamické techniky 
 
 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. ročník 

 
Ţák:  
- umí pojmenovat části houslí a smyčce 
- uplatňuje správné drţení těla při hře nástroje (správná koordinace pohybů pravé a levé ruky) 
- ovládá základní prstoklad (dle zvolené školy) ve výchozí poloze při hře pizzicato a arco v  
   jednotlivých - částech smyčce, celým smyčcem a se základním dělením smyku   
- zvládá svými individuálními technickými schopnostmi hru písní a jednoduchých skladeb v  
  základním prstokladu 
- rozvíjí zájem o hru na svůj nástroj 
 

2. ročník 

 
Ţák:  
- rozvíjí a upevňuje své elementární návyky (zejména pohyblivost prstů levé ruky a správná  
  funkčnost pravé paţe) a uvolněnost těla při hře na nástroj 
- vyuţívá sluchové kontroly pro tříbení intonace, kvalitu tónu a základní dynamické odstíny 
- ovládá další prstoklady podle zvolené školy a všechny základní smyky (legato, detaché,  
  matellé) 
- uplatňuje hru zpaměti 
- orientuje se dle svých schopností v notovém zápisu, který aplikuje na svém nástroji                       
 

3. ročník 

 
Ţák:  
- vyuţívá hlubších základních technických a výrazových dovedností 
- rozvíjí paměť, sluchovou představitost, intonaci a smysl pro tón 
- orientuje se ve všech základních prstokladech v základní poloze (můţe začít s s přípravou  
  hry v polohách a následně s nácvikem vibráta) 
- svými dovednostmi uplatňuje pohotovost ve hře z listu v základní poloze 
- vnímá výrazovou stránku přednesových skladeb i dynamické odstíny hry  
 

4. ročník 

 
Ţák:  
- vyuţívá technické dovednosti nutné k prohlubování polohové techniky a nácviku vibrata 
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- rozvíjí dovednosti smyčcové techniky (základní smyky a jejich kombinace) 
- je schopen tvořit kvalitní tón dle svých individuálních schopností s vyuţitím dynamického  
  odstínění 
- umí uplatnit hru jednoduchých dvojhmatů v základní poloze 
- prohlubuje smysl pro pochopení výrazové stránky skladeb a jejich dynamickou stavbu a je  
  také schopen zapojení v nějakém komorním uskupení 

 
 
5. ročník 
        
Ţák:  
- zvládá hru v 1. a 3. poloze a rozvíjí schopnosti pro nácvik dalších poloh  (kvalitní výměny 
  polohy) a hry s vibrátem 
- prohlubuje dovednosti smyčcové techniky o další základní prvky (nácvik skákavých smyků)  
  a kvalitu tvoření  tónu (spojování smyku u ţabky atd.) 
- vyuţívá jednoduchou dvojhmatovou techniku 
- dle svých dovedností rozvíjí pohotovost ve hře z listu v probraných polohách 
- zvládá při hře uplatňovat dynamiku a vyjádřit základní výrazovou strukturu skladby 
 

6. ročník 

          
Ţák:  
- rozvíjí polohovou techniku v dalších polohách a projevuje větší intonační jistotu také při   
  výměnách poloh 
- uplatňuje hru se zvýšenou náročností na pohyblivost prstů levé ruky v jednotlivých  
  polohách 
- zvládá tvoření kvalitního tónu a všechny základní smyky i ve sloţitějších kombinacích 
  dle svých individuálních schopností uplatňuje hru s vibrátem 
- prohlubuje schopnost vyjádření dynamiky a výrazové stránky skladeb  
 

7. ročník 

 
Ţák:  
- zvládá základní polohovou techniku v 1. aţ 5. poloze (plynulé a funkčně spávné výměny  
  poloh a dobrá orientace v jednotlivých polohách) 
- uplatňuje kvalitní tón, základní smyčcovou techniku a dle svých psychomotorických  
  schopností hru s vibrátem 
- dle svých dovedností uplatňuje pohotovost ve hře z listu v probraných polohách 
- zvládá základní nácvikové způsoby k samostatnému nastudování skladeb 
- uplatňuje základní zásady při interpretaci skladeb různých stylů při sólové, komorní a  
  orchestrální hře 
 

 
 
II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. a  2. ročník  

 
Ţák:  
- uplatňuje polohovou techniku vyššího stupně (dobrá orientace v polohách a kvalitní  
  provedení výměn) a dobrou techniku prstů levé ruky 
- zvládá dobře smyčcovou techniku s důrazem na zkvalitnění výrazových a technických    
  prostředků 
- rozvíjí hru základních dvojhmatů a akordů 
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- prohlubuje schopnost pro vyjádření stylové a výrazové stránky skladeb 
- prohlubuje polohovou techniku vyššího stupně (orientace v jednotlivých polohách a kvalita   
  výměn 
- nadále rozvíjí hru s důrazem na pohyblivost prstů levé ruky v jednotlivých polohách 
- rozšiřuje dovednosti o smyčcovou techniku vyššího stupně (rozvoj skákavých smyků, práce 
  s dynamickým odstíněním při hře atd.)     
- uplatňuje hru základních dvojhmatů a akordů v níţších polohách 

3. a  4. ročník  

 
Ţák: 
- uplatňuje polohovou techniku vyššího stupně (dobrá orientace v polohách a kvalitní   
  provedení výměn) a dobrou techniku prstů levé ruky 
- zvládá dobře smyčcovou techniku vyššího stupně 
- samostatně pracuje s tvorbou tónu v levé i pravé ruce, s jeho kvalitou i barvou 
- vytváří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a jejich výrazové 
ztvárnění 
- vyuţívá svobodný a volný pohyb levé ruky po hmatníku a dobrou techniku prstů levé ruky 
- samostatně uplatňuje smyčcovou techniku vyššího stupně a tvorbu kvalitního tónu 
- dobře se orientuje v notovém zápise a dokáţe uplatňovat vlastní názor na prstokladové a  
  smykové řešení problému 
- aplikuje samostatně technické, výrazové a stylové prostředky při studiu nových skladeb 
  Prokazuje dobrou zběhlost při hře z listu 
- uplatňuje se dle svého zájmu v souborech různého obsazení i ţánrového zaměření a  
  spolupodílí se hodnotně na vytváření společného zvuku, výrazu i způsobu interpretace 
  

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Komorní hra 

I. stupeň: 

Ţák: 
- umí si upravit noty, naladit nástroj /platí pro nástroje dechové, smyčcové a drnkací/ 
  a usadit se v rámci daného souboru.  
- je schopen zvládnout svůj part v daném hudebním uskupení. 
- v rámci celku uplatňuje základní dynamiku /piano, forte/. 
- orientuje se ve svém partu v celé skladbě  
- vnímá společnou souhru s ostatními   
- uplatňuje dynamické stupně - piano, mezzoforte, forte, crescendo a decrescendo  
- umí interpretačně odlišit charakter hrané skladby 
- zvládá najít svůj hlas v partituře 
- je schopen ovládat specifika svého nástroje nutné pro společnou souhru 
- uplatňuje při souhře dynamickou a agogickou sloţku 
 
 
II. stupeň: 
 
Ţák: 
- uplatňuje dříve získané dovednosti nástrojové praxe v náročnějších skladbách 
- zvládá hru z listu v jednodušších partech 
- je schopen samostatného zapojení při společném nácviku 
- umí interpretačně odlišit skladby různých stylových období 
- vyuţívá širší rejstřík výrazových prostředků 
- uplatňuje samostatný názor k interpretované skladbě 
- je schopen uplatnění v rozličných hudebních uskupeních 
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5.7  Studijní zaměření Hra na kytaru 

 
Klasická kytara nebo taky „španělská“ kytara, jak uţ samotný název napovídá, vznikla 

původně ve Španělsku, kde na ni zejména španělští cikáni (gitanos) hráli flamenco. 
Postupem času se kytara rozšířila do celé Evropy a do zbytku světa a stal se z ní nástroj 
muzikantů, kteří na ni koncertovali na šlechtických dvorech. Její snahou vţdy bylo, aby 
nebyla jen sólovým nástrojem jako třeba flétna nebo housle, ale její kouzlo tkví v tom, ţe se 
interpretace na ni podobá zvuku celého orchestru tím, ţe je na ni moţno hrát vícezvučně, 
akordicky. Vţdyť uţ sám Beethoven prohlašoval, ţe kytara je malý orchestr. Pokud se 
španělská kytara dostane do rukou mistrů flamenga, jazzu nebo klasické hudby, o to více se 
pak projeví její krása jako sólového nebo doprovodného nástroje. 
 
 
 
Učební plán: 

Povinné předměty: PS I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r 

Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1       

Povinně-volitelné*: 
Komorní hra, Sborový 
zpěv 

  
   1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné: 
Sborový zpěv 

  
1 1 1 1 1 1 1     

 

*ţák je povinen v rámci svého studia absolvovat minimálně jeden z uvedených předmětů 
s podmínkou dodrţení hodinové dotace vycházející z RVP. 
 
Vyučovací povinně-volitelné předměty lze nepovinně navštěvovat jiţ v niţších ročnících. 

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na kytaru 

 

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM: 

Ţák: 
- pojmenuje základní části nástroje 
- osvojí si základní hudební návyky 
- uplatní zásady správné péče o nástroj 
- zautomatizuje si správné drţení těla a nástroje při hře 
- při hře vyuţije rytmické dělení 4 – 2 – 1, hru na ozvěnu 
- zopakuje rytmus zahraný nebo zatleskaný pedagogem 
- vytvoří tón správnou technikou pravé ruky 
- správně postaví levou ruku na hmatníku 

 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

1. ročník 

Ţák:  
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- popíše nástroj 
- předvede standardní drţení nástroje 
- zahraje jednohlas střídavým úhozem i palcem 
- správně zahraje všechny délky not od osminové po celou 
- zvládne půlovou notu s tečkou 
- zorientuje se v rozsahu I. polohy od  c1  do  g2 
- zahraje  2/4, 3/4, 4/4 takt 
- zahraje durovou stupnici v jedné oktávě (C dur, G dur) 
 

2. ročník 

 
Ţák:  
- správně sedí u nástroje (rovná záda) 
- zvládne základní rytmus (celá, půlová, čtvrťová, osminová) 
- zahraje dynamiku (forte, piano) 
- zvládne 3/8, 6/8 takt 
- zahraje durové stupnice do tří kříţků 
 

3. ročník 

 
Ţák:  
- správně drţí nástroj 
- dodrţuje správné postavení obou rukou 
- zdokonaluje základní dynamiku (forte, piano) 
- zahraje vícehlas na jednoduchých akordech (C, G, D, A, E dur, a moll, e moll) 
- zahraje lidovou píseň 
- zahraje jednoduchý přednes 
- zvládne základní rytmus 
- předvede stupnice dur do čtyř kříţků v jedné oktávě a moll do dvou kříţků  v jedné oktáv 
 

4. ročník 

 
Ţák:  
- zahraje ve dvou oktávách 
- zorientuje se v I. a II. poloze 
- zvládne jednoduché vzestupné i sestupné legato 
- zahraje dur stupnice do čtyř kříţků a do čtyř  b 
- zahraje moll stupnice do čtyř kříţků a do čtyř  b 
- předvede T5 a D7 rozloţeně do čtyř kříţků dur i moll 
 

 
5. ročník 
 
Ţák:  
- pouţije vibrato  
- předvede jednoduché melodické ozdoby 
- předvede staccato 
- zahraje ve dvou oktávách jednoduchý přednes 
- předvede stupnice do pěti kříţků dur a moll 
- předvede stupnice do dvou  b  dur a moll 
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6. ročník 

          
Ţák:  
- zvládne techniku s dopadem a bez dopadu 
- předvede sloţitější rytmus (triola, synkopa, tečkovaný rytmus) 
- zahraje v rychlejším rytmu  
- předvede malé barré 
- zahraje stupnice dur do sedmi kříţků a sedmi  b 
- zahraje stupnice moll do pěti kříţků a pěti  b 

 

7. ročník 

 
Ţák:  
- předvede sul tasto a sul ponticello 
- zvládne velké barré 
- zahraje mollové stupnice do sedmi kříţků a sedmi  b 
- zahraje základní kadence (T5, S, D7) 
 
       

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

1. a 2. ročník   

Ţák: 
- předvede vibrato, legato 
- zahraje kultivovaným tónem 
- zahraje dvouoktávové jednohlasé stupnice  
- zahraje uvolněně 
 
 
3. a 4. ročník   

Ţák: 
- zahraje stupnice ve dvou oktávách v terciích nebo sextách 
- zvládne výměnu poloh 
- zvládne základní akordy (T5, S, D7) k probraným stupnicím 
- nastuduje sloţitější skladby (sonáty, koncerty) 
- zvládne doprovodit jiný nástroj např. zobcovou flétnu 
 
 
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Komorní hra 

 
 
I. stupeň: 

 
Žák: 
- interpretuje klasická díla 
- zvládne notaci od c1  po  c3 
- zvládne naladit si nástroje 
- dodrţuje přesný začátek výuky 
- zvládne se podřídit kolektivu 
- citlivě konfrontuje svoje názory na dílo s ostatními spoluhráči 
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II. stupeň: 

 
Ţák: 
- zvládne tempová označení a dynamiku 
- zahraje základní harmonické funkce 
- zahraje výrazně 
- zvládne od Em  po  e3 
- orientuje se v orchestrálním partu 
- interpretuje různá stylová období 
 
 

5.8  Studijní zaměření Sólový zpěv  

 
V  době multiţánrové artificiální i nonartificiální hudby, tedy vysokého počtu sólových 

zpěváků i kapel, které dnes ponejvíce působí na mladou generaci právě po stránce zpěvu a 
pěveckých návyků, nabízí obor sólový zpěv svým ţákům moţnost naučit se a objevit kouzlo 
a krásu zvuku zdravého lidského hlasu s uvědomělým dýcháním, správnou artikulací, 
jemným posazením tónu, vyrovnaným hlasovým rozsahem bez zlomů a přechodů mezi hlas 
rejstříky. Pěstuje lepší sluchovou pozornost, čistou intonaci a smysl pro frázi, rytmus a 
melodii.  

Výuka sólového zpěvu se zaměřuje na zvládnutí interpretace lidových písní 
v jednoduchých i náročnějších klavírních úpravách, umělých písní, písní z klasických 
světových muzikálů i filmů. Soustavně se zabývá kultivací ţáka nejen po stránce hlasových 
návyků a přednesu, ale také vývojem ţáka po stránce všeobecného rozhledu v oblasti 
hudebního oboru. Cíleně rozvíjí schopnost umělecké kooperace se spoluţáky jiných oborů, a 
to i v praktickém předvedení před posluchači.   
 
 

Učební plán: 

Povinné předměty: PS I. stupeň II. stupeň 

1.r 2.r 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r 

Sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 1 1       

Komorní zpěv      1 1 1 1 1 1 1 1 

Povinně-volitelné*: 
Sborový zpěv 

  
1 1 1 1 1 1 1     

 

*ţák je povinen v rámci svého studia absolvovat minimálně jeden z uvedených předmětů 
s podmínkou dodrţení hodinové dotace vycházející z RVP. 
 
Vyučovací povinně-volitelné předměty lze nepovinně navštěvovat jiţ v niţších ročnících. 

Výuka sborového zpěvu můţe být také dvouhodinová. 

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Sólový zpěv 
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PŘÍPRAVNÉ STUDIUM: 
 
Ţák: 
- seznamuje se se základními pěveckými pojmy 
- popíše správné drţení těla  
- pojmenuje pravidla pěveckého dechu – nádech, pauza, výdech 
- měkce nasadí tón ve střední hlasové poloze  
- artikuluje s důrazem na srozumitelnost textu 
- zazpívá jednoduchou lidovou nebo umělou píseň za doprovodu klavíru 
- dbá na  intonační jistotu 
 
 

 
I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA: 

 
1. ročník 

 
Ţák:  
- dodrţuje základy pěveckého drţení těla, koncentraci při zpěvu 
- navodí si pocit radosti a volnosti z pěveckého projevu 
- klidně a volně dýchá nosem 
- uvolňuje spodní čelist, volně vyslovuje na zuby 
- zpívá ve střední hlasové poloze, volně a přirozeně 
- zpívá jednoduchá hlasová cvičení na 3-5 tónech, navozuje měkké nasazení tónu 
- umí rozlišit zpěv staccato, legato, f a p  
- prohlubuje znalosti hlasové hygieny 
- umí vysvětlit rozdíl mezi lidovou písní a umělou písní, objasnit pojem zlidovělá píseň 
- zpívá zpaměti s doprovodem, s podporou melodické linky v klavíru 
 

2. ročník 

 
Ţák:  
- dbá na správné a přirozené drţení těla 
- vědomě si navozuje pocit volnosti a pohody při zpěvu 
- zdokonaluje klidné a hluboké dýchání nosem,  na bránici 
- dbá na přirozené ovládání mluvidel, správnou artikulaci při pěvecké fonaci 
- procvičuje hlasová cvičení v 1-6 tónovém rozsahu  
- má povědomí o zpěvu brumendo 
- rozšiřuje hlasový rozsah na oktávu a více, dle fyziologických dispozic 
- prohlubuje znalost zpěvu f a p,  
- zpívá staccato a legato  
- zpívá zpaměti, za doprovodu klavíru s asistencí melodické linky i bez ní 
 

3. ročník 

 
Ţák:  
- uvědoměle dodrţuje správné a přirozené drţení těla při pěveckém projevu 
- vědomě zapojuje bránici, dechovou trojici „nádech, zadrţení, výdech“ 
- rozšiřuje tónovou škálu v hlasových cvičeních aţ na oktávu 
- zvládá znělé brumendo 
- upevňuje a rozšiřuje stávající rozsah dle fyziologických dispozic 
- uvědoměle tvoří dvojhlas (v terciích) 
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- výrazově ztvárňuje píseň s ohledem na své hlasové a věkové dispozice 
- zná a uplatňuje zásady hlasové hygieny 
- zaujímá stanovisko k výkonům svých spoluţáků, sebe samého i profesionálních hudebníků 
- zpívá zpaměti s doprovodem klavíru ve sloţitější úpravě 

4. ročník 

 
Ţák:  
- správně drţí tělo při pěveckém projevu 
- zdokonaluje brániční dýchání a buduje pevnou dechovou oporu 
- rozšiřuje hlasový rozsah v 1-8 tónových cvičeních a ho uţívá v písních 
- soustavně vyrovnává znělost a spojování různých vokálů 
- hlasové cvičení zaměřuje jako prevenci mutačních šelestů a hlasových zlomů 
- uvědoměle pěstuje tvorbu hlavového tónu 
- procvičuje kantilénový zpěv 
- pracuje s frázováním a výrazem písně 
- zpívá dvojhlasé písně, tvoří trojhlas 
- zpívá zpaměti lidové a umělé písně za doprovodu klavíru nebo acapella 
- dochází do výuky komorního zpěvu 
 
 
5. ročník 
 
Ţák:  
- systematicky zdokonaluje práci s dechem, dechovou oporou  
- rozšiřuje hlasový rozsah dle fyziologických dispozic 
- zpívá hlasová cvičení v rozsahu 1-8 tónů 
- rozvíjí dechovou oporu na ţeberně-brániční dýchání 
- uvědoměle dodrţuje zásady hlasové hygieny 
- zpívá cvičení, kterým předchází mutačním problémům hlasu 
- nepřetěţuje hlas v případě mutačních obtíţích 
- prohlubuje schopnost tvorby hlavového tónu 
- prohlubuje schopnost zpěvu v plynulé kantiléně 
- uvědoměle pracuje s přesnou artikulací textu 
- prohlubuje schopnost orientace ve dvojhlasu i trojhlasu 
- intonuje intervaly podle notového zápisu /směrem nahoru, 1-8/ 
- zpívá zpaměti s doprovodem klavíru 
- rozvíjí schopnost odlišit písně různých stylů a ţánrů ve vlastní interpretaci 
- rozvíjí schopnost odlišit interpretaci různých ţánrů a s tylů u profesionálních hudebníků 
- dochází do výuky komorního zpěvu, ve kterém se zaměřuje na vícehlasý zpěv 
  

6. ročník 

 
Ţák:  
- opakuje a zdokonaluje správné dosud probrané pěvecké návyky 
- uvědoměle pouţívá a dále rozvíjí ţeberně brániční dýchání 
- soustavně pracuje na rozšiřování a vyrovnávání hlasového rozsahu v celé šíří  
  s přihlédnutím na současný stav fyziologických moţností 
- zpívá hlasová cvičení zamřená na předcházení mutačních šelestů a hlasových zlomů 
- zpívá hlasová cvičení v rozsahu 1-8 tónů 
- intonuje základní intervaly 1-8, dur a moll kvintakord  i obraty 
- uvědoměle rozvíjí plynulou kantilénu, prodluţuje dechovou frázi 
- pěstuje odsazování na jednom dechu 
- připravuje zpěv staccato na dechu 
- zpívá zpaměti lidové a umělé písně s náročnějším doprovodem 
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- umí výrazově vyjádřit písně různých stylů a ţánrů  
- dochází do výuky komorního zpěvu 
 

7. ročník 

Ţák:  
- uplatňuje všechny dovednosti a návyky správného hlasové projevu získané v předchozích 
  ročnících   
- efektivně pracuje s dechovou oporou 
- zpívá hlasová cvičení ve větším rozsahu 1-8, staccato, legato 
- ovládá intonaci intervalů v rozsahu 1-8, dur a moll kvintakordu a zákl. tvaru septakordu 
- zpívá zpaměti lidové a umělé písně, písně muzikálů a filmů 
- umí výrazově vyjádřit písně různých stylů a ţánrů přiměřeně své jedinečnosti a věku 
- umí hodnotit pěvecký výkon svůj i svých spoluţáků, je schopen vyjádřit svůj názor na výkon  
  profesionálního hudebníka v různých ţánrech 
- dochází do výuky komorního zpěvu 
 
 
II. STUPEŇ: 

1. a  2. ročník 

 
Ţák: 
- navazuje a dále rozvíjí své vědomosti získané v I. stupni studia oboru sólový zpěv 
- ovládá správnou dechovou techniku 
- efektivně uţívá vyrovnaný hlasový projev v celém svém hlasovém rozsahu 
  rozšiřuje hlasový rozsah dle moţností a kultivuje tvoření tónu 
- dodrţuje zásady hlasové hygieny 
- nadále rozvíjí pěvecké výrazové prvky legato, staccato, změny dynamiky p- f 
- orientuje se v hudební notaci a textu 

3. a  4. ročník 

 
Ţák: 
- umí zpívat plynulou kantilénou a dodrţovat dechové i výrazové fráze studuje rozmanitý  
  repertoár lidových písní různého charakteru, umělé písně různých slohových období 
- podle svých hlasových moţností studuje jednodušší pěvecké árie zejm. starších slohových  
  období 
- vyjadřuje vlastní názor na výrazové a obsahové vyjádření studované skladby 
- umí kriticky zhodnotit výkon svůj, svých spoluţáků i profesionálních hudebníků 
- umí kriticky zhodnotit poslouchanou vokálně-instrumentální hudbu  
- zpívá lidové, umělé, populární, muzikálové písně a jednodušší árie za doprovodu klavíru 
- ovládá zpěv acapella 
 
 

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Komorní zpěv 

 

I. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

- uţívá základní dechové návyky ţeberně-bráničního dýchání 
- ovládá techniku sborového dýchání 
- správně reaguje na nástupy udané dirigentem 
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- je schopen zpívat 1. a 2. hlas ve dvojhlasé kompozici 
- zpívá zpaměti svůj part 
- interpretuje lidové a umělé písně s doprovodem klavíru 
- samostatně aplikuje techniku sborového dýchání 
- vnímá dynamiku skladby, fráze svého partu i partu ostatních 
- kromě aktivní docházky se připravuje na hodinu samostudiem 
- je schopen interpretovat svůj part v rámci tříhlasé kompozice 
- interpretuje lidové, umělé, populární vícehlasé písně s doprovodem klavíru 
- samostatně vytvoří jednoduchý dvojhlas k lidové písni 
- zvládá čistou intonaci, přesnou artikulaci a rytmus 
- správně reaguje na dynamické a agogické změny ve skladbě 
- udrţí svůj hlasový part i v náročnější vícehlasé skladbě 
- určí základní formální členění skladby 
- zpívá náročnější úpravy lidových, umělých, populárních a muzikálových písní 
- uţívá správný pěvecký postoj, pěvecký dech a techniku sborového dýchání 
- uvědomuje si sborovou práci jako práci jednotného celku 
- ovládá všechny party interpretované skladby (pokud jsou v jeho hlasovém rozsahu) 
- umí interpretovat jednoduchou píseň „ z listu“ 
- skladbu interpretuje s přihlédnutím na její stylové a ţánrové zařazení 
- zpívá jedno aţ tříhlasé lidové, umělé, muzikálové, populární písně s doprovodem klavíru 
- zajímá se o kulturní dění v ZUŠ, ve městě i okolí,  jako interpret i posluchač, v případě 
většího zájmu se aktivně  zapojuje v činnosti jiných pěveckých těles.  
- zhodnotí odvedený výkon sboru po koncertě a vyvodí kritický závěr 
 

 

II. STUPEŇ ZÁKLADNÍHO STUDIA 

- vyuţívá získaných poznatků získaných při studiu komorního zpěvu v I. stupni studia (pokud 
  je jeho absolventem 
- uţívá  širší spektrum výrazových prostředku vyplývajících ze ţánrového zařazení skladby 
- zvládá zpěv jednoduchých písní acapella 
- aktivně se účastní koncertních akcí pořádaných ZUŠ 
- diskutuje o moţném interpretačním záměru studované skladby s ostatními členy  
  komorního tělesa 
- zvládá zpěv vícehlasých skladeb s doprovodem i acapella 
- je schopen nastudovat svůj part samostatně i v náročnější skladbě 
- podílí se na výběru repertoáru k interpretaci 
- interpretuje skladbu vzhledem k jejímu stylovému zařazení 
- ovládá techniku zpěvu z listu 
- intonuje dur a moll intervaly, kvintakord, jednotlivé stupně v tónině na základě zahraného  
  T5 
- stylově interpretuje skladby různých ţánrů 
- aktivně se zúčastňuje akcí pořádaných ZUŠ 
- v případě moţnosti navštěvuje také jiné pěvecké soubory 

 
      

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Sborový zpěv 

I. STUPEŇ 

Ţák: 
- soustavně se učí drţet správný pěvecký postoj 
- rozvíjí základní dýchání nosem na bránici /nádech, zadrţení, výdech/ 
- ovládá techniku sborového dýchání 
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- pěstuje návyky hlasové hygieny 
- zazpívá hlasová cvičení v rozsahu 1-8 tónů 
- zpívá vyrovnaným hlasovým rejstříkem 
- pouţívá legato a staccato, dynamiku  p-f, 
- umí základní schémata dirigentských gest - 2/4, 3/4, 4/4 
- reaguje na dirigentská gesta - střídání taktů 
- učí se koncentraci, vzájemnému respektu a toleranci 
- soustavně pracuje  na schopnosti kooperace a týmové práce 
- zpívá jedno a dvojhlasé skladby - dle hlasových moţností  
- vybrané skladby zpracovává po stránce pohybové, výrazové, s jednoduchými divadelními 
   prvky  
- zaměřuje se na zpěv lidových písní, umělých písní, písní z pohádek a muzikálů 
- učí se klidnému a uvědomělému chování během vystoupení i mimo něj 
- vyuţívá rozšířený hlasový rozsah a podle svých moţností vyrovnané hlasové rejstříky 
- zazpívá dvojhlasou a tříhlasou melodii za klavírního doprovodu i acapella 
- interpretaci lidových, umělých a pohádkových písní rozšiřuje o písně z muzikálů a filmů,  
  spirituály 
- zpívá zpaměti 
- zhodnotí pěvecký výkon svůj i svých spoluţáků, je schopen vyjádřit svůj názor na výkon  
  profesionálního hudebníka v různých ţánrech 
- pravidelně se jako divák zúčastňuje veřejných koncertů školy i jiných koncertů ve městě 
 
 
 

6   VZDĚLÁVACÍ  OBSAH  VÝTVARNÉHO  OBORU 
 

 

Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělávání umoţňuje ţákovi prostřednictvím poučené 

výtvarné činnosti vyuţívat výtvarného  jazyka jako uměleckého prostředku komunikace.  

Studium  ve výtvarném oboru  nabízí kromě nových materiálů a prostředků i témata  na 

základě vnímání okolního světa. 

Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice ţáků  -  vnímání, myšlení, 

vyjadřování , představivost, estetické cítění a tvořivost.  Vzdělávací obsah oboru je členěn  

do vzájemně provázaných a doplňujících se oblastí Výtvarná tvorba a Recepce a reflexe 

výtvarného umění a je tvořen očekávanými výstupy. 

 

 
 
Vize výtvarného oboru: 
 

Utváření a rozvíjení dovedností a znalostí ţáka. Kultivovaní osobnosti prostřednictvím 
výuky ve výtvarné tvorbě. Motivace k celoţivotnímu vzdělávání a směrování k uplatnění 
získaných kompetencí v dalším profesním ţivotě. Vytváření  příznivého emocionálního, 
pracovního a sociálního klimatu jak mezi ţáky, tak mezi pedagogy školy. Konzistentní 
spolupráce jednotlivých uměleckých oborů včetně co největšího propojení všech míst 
poskytovaného vzdělávání. Komplexní uplatnění (působení) ţáka v kolektivním zaměření 
výuky. Účast na kulturním a společenském dění v oblasti působnosti školy. Spolupráce s 
okolními školami, spolky, sdruţeními, nadačními fondy atd. Poskytování základů vzdělání ve 
výtvarném uměleckém oboru s přiměřeným ohledem na potřeby a individuální moţnosti 
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ţáka. Odborná příprava ţáka pro vzdělávání ve středních školách uměleckého nebo 
pedagogického zaměření, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo 
pedagogickým zaměřením. 

 

Učební osnovy vyučovacího předmětu Výtvarná tvorba 

 

6.1  Studijní zaměření Výtvarná tvorba 

 

Obsah studia: 
 
V oblasti Výtvarná tvorba je ţákovi umoţněno prostřednictvím tvořivého myšlení, uplatňovat  
ve vlastním výtvarném projevu vizuálně vnímatelné znaky. Získává tím vztah k materiálům, 
nástrojům a osvojuje si základní výtvarné techniky, postupy a dovednosti.   
 

Ţák se seznámí s vyuţitím kreslířských, malířských, grafických technik a jejich 
kombinací ve výtvarné tvorbě.Grafické aplikace dále vyuţívá při zpracování ilustrací a 
výtvarných projektů, objektů. Ţák se během studia seznámí i se základy keramické výroby 
od surovin, jejich úpravy, analýzy a zpracování, přes sestavování pracovních hmot, způsoby 
vytváření, sušení, glazování a pálení keramických výrobků. Důleţitou součástí oboru je 
výuka dějin výtvarné kultury, která poskytuje základní kulturně-historický přehled potřebný 
pro komplexní  
 
 
Učební plán – 1. a 2.r. -  Přípravná výtvarná výchova 

 1. ročník 2. ročník 

 Přípravná výtvarná tvorba 3 3 

 

 

Učební plán -  I. a II.st. Výtvarná tvorba 

 

 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 

Výtvarná tvorba 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

Očekávané výstupy ţáků 

Přípravné studium 

Ţák : 
- umí vyuţít celou plochu papíru (nebo jiného materiálu) 
- dokáţe vyjmenovat základní  barevnou škálu 
- uvaţuje nad příčinami jevů a snaţí se ječ ztvárnit   
- uţívá výtvarné formy, které jsou v souladu s jeho rozumovým, emocionálním a výtvarným  
  vývojem a které ho obohacují 
- spolupracuje ve skupině 
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- zvládá jednoduché grafické techniky (tisk z koláţe, monotyp apod.) 
- dokáţe se vyjadřovat  i plasticky (hlína, papír) 
 

 

Základní studium I. stupně 

1.ročník 

Ţák: 
- pouţívá základní vyjadřovací prostředky  a obrazové znaky, které mu nabízejí, jak  
  myšlenky učinit srozumitelné 
- intuitivně pouţívá obrazotvorné prvky (linie, bod, plocha, prostor, světlo, barva)    
- dodrţuje vymezená pravidla 
- pouţívá bezpečně, šetrně a účelně materiály, nástroje, vybavení 
- dokáţe rozeznávat teplé a studené, světlé a tmavé odstíny 
 
 
4. ročník  

Ţák: 
- dokáţe experimentovat s barvami, dokáţeš je míchat a překrývat 
- správně přenáší proporční vztahy do plochy 
- ovládá základní grafické techniky (tisk  z koláţe, linoryt, suchá jehla, monotyp) 
- umí vytvořit jednoduché plošné kompozice 
- volí vhodné prostředky  k danému tématu 
- dokáţe pracovat ve výtvarných týmech 
- umí rozlišit  reálný a duchovní prostor, uplatňuje své fantazijní představy 
- orientuje se v oblastech výtvarného umění, dokáţe rozlišit hlavní historická  umělecká  
  údobí 
- je schopen hodnotit svou činnost (zpětné vazby, sebereflexe) 
- inspiruje se nejen ve výtvarném umění, ale i v hudbě, literatuře, divadle, fotografii a jinde 
 

7.  ročník 

Ţák: 
-ovládá širokou škálu vyjadřovacích prostředků kresbě, malbě, grafice, prostorové tvorbě,    
  Vyuţívá nové materiály 
- vnímá učitele jako partnera  
- zachycuje realitu způsobem odpovídajícím individuálním schopnostem,  vyuţívá ve svém  
  výtvarném projevu záměrný výběr vhodného materiálu i techniky 
-individuálně si vybírá podněty z oblasti výtvarné kultury, čerpá  z dějin výtvarného umění   i 
  současné tvorby 
- hodnotí svou výtvarnou činnost a vyvozuje z toho závěr 
- I. stupeň studia ukončí absolventskou prací, která je veřejně prezentována 

 

Základní studium II. stupně 

4. ročník 

Ţák: 
- podílí se na utváření pravidel týmové spolupráce, diskutuje, je schopen vlastní postup  
  obhájit nebo změnit 
- ovládá způsoby výtvarného myšlení a vyjadřování na úrovni samostatné výtvarné tvorby,  
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  prezentuje své práce 
- samostatnější výtvarné problémy 
- ovládá a pouţívá vybrané techniky pro vyjádření svých myšlenek a představ, hledá jejich  
  neobvyklé kombinace 
- umí rozeznat rozdíl mezi uměním a kýčem 
- správně pouţívá odbornou terminologii vztahující se k výtvarné tvorbě 
- hodnotí svou výtvarnou činnost a vyvozuje závěr 
- II. stupeň ukončí absolventskou prací, kterou prezentuje na samostatné či společné 
  výstavě 
 

Vzdělávací obsah oblasti Recepce a reflexe výtvarného umění 

 

V oblasti Recepce a reflexe výtvarného umění je ţákovi umoţněno objevovat v okolním 

světě a v uměleckém díle vizuálně vnímatelné znaky, analyzovat náměty a výtvarné 

problémy s nimi spojené. Ţák se seznamuje s historií a vývojem výtvarného umění, 

uměleckou tvorbou  jednotlivých etapách s vyuţitím výtvarného jazykav umělecké i 

mimoumělecké oblasti.  

 

Očekávané výstupy Recepce a reflexe výtvarného umění v 7. ročníku      

I. stupně základního studia 

Ţák: 
- je stručně seznámen s s historií dějin umění a dějin výtvarné kultury 
- orientuje se v uměleckých slozích  a směrech 
- pouţívá základní pojmy z dějin umění 
- je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důleţitou součást lidské  
  existence 
- umí srovnávat výtvarné projevy různých kultur a národů 
 

 

Očekávané výstupy Recepce a reflexe výtvarného umění ve 4. ročníku II. 

stupně základního studia  

Ţák: 
- orientuje se v hlavních etapách historického vývoje uměleckých slohů a směrů 
- zajímá se o vyjadřovací prostředky současného výtvarného umění 
- samostatně vyhledává náměty a inspiraci v různých oblastech světové kultury 
- správně pouţívá odbornou terminologii vztahující se k dějinám výtvarné kultury 
- dokáţe rozeznat rozdíl mezi evropskou a mimoevropskou kulturou 
- je schopen formulovat a obhájit své názory   
 

 

6.2  Studijní zaměření Studium pro dospělé 

 

Není uskutečňováno. 
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7    VZDĚLÁVACÍ  OBSAH  TANEČNÍHO  OBORU 
 

Taneční obor poskytuje ţákům základy uměleckého vzdělání v oblasti současného, 
klasického a lidového tance, které jim umoţní uplatnění v různých amatérských tanečních a 
pohybových aktivitách nebo další vzdělávání v oboru. Prostřednictvím pohybových a 
tanečních aktivit mají děti moţnost rozvíjet se jak po stránce tělesné, tak i duševní. Ţák získá 
moţnost rozvoje tvůrčích schopností a kultivace vlastního pohybového vyjadřování. 
 

7.1  Přípravné studium 

 
Ţák: 
- rozpozná a pojmenuje cviky jednotlivých částí těla a hravou formou je provede 
- správným zařazením mezi ostatní ţáky prokáţe orientaci v základních skupinových  
  útvarech (kruh, řada, zástup) a směrech (vpřed/vzad, vpravo/vlevo) 
- předvede pohyb z místa (chůze, běh, cval, koník) a základní polohy na místě (stoj, sed 
  kříţený, sed na patách, leh, klek apod.) 
- provede jednoduché cviky obratnosti, změny poloh na zemi, převaly, průpravné cviky pro  
  kotoul vpřed a vzad 
- ztvární pohybem např. pohádkové postavy nebo zvířátka 
- předvede společně s ostatními spoluţáky krátkou choreografii 
 

Učební plán  

Přípravná taneční výchova 1 

 

 

7.2  Studijní zaměření Taneční výchova 

 

 

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 

Taneční průprava 1 1 0,5         

Taneční praxe 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Klasická taneční technika   0,5 1 1       

Současný tanec   0,5 1 1 1 1 1 1 1  

Lidový tanec   0,5 1 1 1 1 1 1  1 

Klasický tanec      1 1   1 1 
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Učební osnovy vyučovacích předmětů: 

 
 
1. ročník 

Předmět: Taneční  průprava 
 
Ţák: 
- dodrţí SDT v základních polohách na místě i při pohybu z místa - při chůzi, běhu, cvalu  
  apod. 
- předvede základní taneční kroky - poskok, přeskok, koník, cval, krok přísunný 
- pohybem vyjádří délkové a dynamické rozdíly hraných tónů (dlouhé, krátké, silné, slabé) a  
  metra (sudé, liché) 
- propojí průpravný cvik s kotoulem vpřed a vzad 
 
Předmět: Taneční  praxe 
 
Ţák: 
- vytvoří pohybovou improvizaci na dané téma 
- předvede své dovednosti ve společné choreografii na závěrečném vystoupení 
- slovně zhodnotí provedení pohybu u sebe i svých spoluţáků (SDT, taneční projev, atd.)  
  a upozorní na chyby 
 
 
 
2. ročník 

Předmět: Taneční  průprava 
 
Ţák: 
- uplatní SDT při pohybu z místa i na místě a v přízemních polohách (sed, leh, klek, atd.) 
- provede taneční kroky (poskok, cval, přeskok propnutě/pokrčmo, vytočená chůze) i s   
  obratem a natáčením 
- dle pokynů učitele provede cvičení pro zvýšení pohyblivosti, pruţnosti a koordinace pohybu 
- provede kotoul vpřed/vzad, převal a další prvky obratnosti 
- přizpůsobí provedení daného prvku charakteru hudebního doprovodu 
 
Předmět: Taneční  praxe 
 
Ţák: 
- při pohybové improvizaci dodrţí SDT 
- z probraných prvků vytvoří a předvede krátkou pohybovou sestavu 
- aktivně se zapojí do přípravy společné choreografie 
- výsledek kolektivní práce předvede na závěrečném vystoupení. 
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3. ročník  
 
Předmět:  Taneční  průprava 
 
Ţák: 
- zopakuje po učiteli krátké pohybové vazby 
- prokáţe orientaci v prostoru ve dvojici, trojici atd. 
- vytleská 2, 3, a 4dobý takt, tečkovaný rytmus a trioly 
- zareaguje pohybem na změny v hudebním doprovodu 
- vyjádří pohybem charakter a náladu skladby 
 
 
Předmět:  Klasická taneční technika 
 
Ţák: 
- předvede postavení u tyče čelem i bokem 
- předvede vytočení a základní pozice dolních končetin, drţení horní části těla a zakulacení  
   paţí 
- na volnosti zopakuje po učiteli základní prvky a pojmenuje ve francouzském názvosloví  
  klasického tance 
 
 
Předmět:  Současný tanec 
 
Ţák: 
- reaguje na hudbu přirozeným pohybem, přičemţ dbá na SDT, vyjádření pohybu, výraz,  
  detaily 
- izoluje jednotlivé pohyby - pohyb hlavy, paţí, hrudníku 
- zopakuje po učiteli krátké pohybové vazby 
- při polohách na zemi (sedy, lehy, převaly apod...) je ve správném kontaktu s podlahou 
 
 
Předmět:  Lidový tanec 
 
Ţák: 
- předvede základní kroky typické pro lidový tanec - chůze, cval, krok poskočný, krok  
  přísunný 
- probrané prvky provede jednotlivě (diagonálně) nebo kolektivně v kruhu, dvojici, trojici   
  apod. 
- předvede krok poskočný a přísunný rovně i v otočkách 
- předvede krok polkový, valčíkový a patošpičkový 
 
 
Předmět:  Taneční  praxe 
 
Ţák: 
- uplatní vlastní námět při spolupráci na vzniku tanečního vystoupení 
- dle pokynů učitele provede vhodné rozcvičení pro předvedení dané skladby 
- předvede společně s ostatními spoluţáky nacvičenou choreografii bez pomoci učitele 
- rozpozná u sebe i u ostatních chyby v choreografii 
- zhodnotí společné dílo 
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4. ročník 

 
Předmět:  Klasická taneční technika 
 
Ţák: 
- předvede základní postavení u tyče i na volnosti v 1. - 5. pozici 
- zvládá postavení bokem k tyči a je schopen v něm provádět zadané prvky KTT 
- procvičuje drţení horních končetin v pozicích 1. -3., při tom dbá na kulatost, vedení a  
  lehkost pohybu paţí 
- u tyče provádí jednoduché vazby prvků se zaměřením na koordinaci pohybu horních a  
  dolních končetin 
- probrané prvky pojmenuje ve francouzském názvosloví 
- zadané prvky opakuje vícekrát za sebou a snaţí se o větší rozsah a kvalitu provedení  
  pohybu. 
 
 
Předmět:  Současný tanec 
 
Ţák: 
- dokáţe opakovat po učiteli různé kombinace chůze, běhu, poskoku, cvalu - pouţívá  
  zvýšené a sníţené těţiště 
- provede diagonálně variace poskoků, cvalů s obratem, otočkami a udrţuje směr pohybu 
- izoluje pohyby - suny pánve, hrudníku, hlavy, ramen 
- spojí za pomoci učitele jednotlivé prvky do jednoduchých sestav 
- předvede skoky a výskoky na místě i z místa 
- při pohybu ve stoje i na zemi dodrţí SDT, v polohách na zemi (sed, leh, klek) a zvládne  
  kombinace těchto prvků - plynulé střídání poloh 
- při cvičení obratnosti provede probrané prvky jednotlivě nebo v krátkých sestavách dle  
  pokynů učitele 
- orientuje se v prostoru při pohybu jednotlivě i ve spojení - dvojicích, trojicích, skupinách 
 
 
Předmět: Lidový  tanec 
 
Ţák: 
 - předvede probrané kroky (polkový, valčíkový, patošpičkový) 
 - provede probrané taneční kroky i ve dvojicích a v kruhu, s obratem či s natáčením 
 - přizpůsobí taneční kroky tempu a dynamice lidové skladby 
 - zopakuje po učiteli variace kroků českých a moravských lidových tanců. 
 
 
Předmět: Taneční  praxe 
 
Ţák: 
- vyjádří se samostatně krátkou improvizací a na danou skladbu dokáţe vytvořit vlastní prvky 
- při samostatné improvizaci pouţije získané dovednosti 
- rozpozná hudební předlohu a určí, zda jde o klasický, současný, nebo lidový tanec 
- pracuje kolektivně a podílí se aktivně na přípravě veřejných vystoupení. 
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5. ročník 
 
Předmět:  Klasická taneční technika 
 
Ţák: 
- u tyče pracuje na přesném provedení probraných prvků, vytočení a rozsahu dolních  
  končetin, drţení těla 
- provede postavení v 5 základních pozicích klasického tance 
- pracuje na správném drţení a vedení horních končetin 
- u tyče i na volnosti provádí prvky pro zdokonalení koordinace pohybu dolních a horních  
  končetin, dbá při tom na detaily pohybu (propnutí špičky, drţení zápěstí ruky) 
- švihovým a protahovacím cvičením zvýší pohyb a rozsah dolních končetin a pohyblivost  
  páteře 
- při nácviku sestav pouţije přenos váhy dolních končetin v pozicích, výdrţe na jedné noze 
 
 
Předmět: Současný  tanec 
 
Ţák: 
- ovládá delší pohybové vazby na místě i při pohybu z místa a v prostoru 
- diagonálně zopakuje a předvede různé krokové variace, pouţívá obraty a otočky, měnu  
  těţiště 
- při pohybu z místa provede různé poskoky, přeskoky, výskoky s obratem, dálkové skoky v  
  kruhu i diagonálně 
- dle potřeby vytvoří i pro ostatní ţáky vhodnou rozcvičku 
- orientuje se v hudební předloze a dokáţe jí pohyb přizpůsobit 
- opakováním pohybových vazeb prokáţe upevnění koordinace pohybu horních a dolních  
  končetin, hlavy a trupu 
 
 
Předmět: Lidový  tanec 
 
Ţák: 
- provede základní kroky českých a moravských lid.tanců v těţších kombinacích,  
  s natáčením a s obraty ve dvojicích, trojicích 
- rozpozná a určí hudební předlohu - zda se jedná o českou, nebo moravskou lidovou hudbu 
- své znalosti a dovednosti aplikuje na hudební doprovod 
- určí lidový prvek i v současných, novodobých úpravách lidové hudby 
 
 
Předmět: Taneční  praxe 
 
Ţák 
- samostatně interpretuje zadané pohybové prvky a kombinace 
- při improvizaci vytvoří nové prvky, kde pouţívá vlastní fantazie, rozvíjí hudební cítění 
- při přípravě společných choreografií vyuţije všechny dosud získané dovednosti a znalosti 
- hodnotí své i společné dílo a přistupuje zodpovědně ke kolektivní práci 
- podílí se na přípravě závěrečného vystoupení 
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6. ročník 

 
Předmět:  Klasický tanec 
 
Ţák: 
- předvede vedený pohyb paţí - port de brass 
- diagonálně provede skoky (grand jeté, sissonne - snaha se o lehkost pohybu při odrazu i  
  dopadu) 
- u tyče provede technická cvičení pro zvýšení pohyblivosti dolních končetin (zvedání        
do vyšších  
  poloh) ve všech směrech 
- při pohybu na volnosti vyuţije dovedností získaných cvičením u tyče 
- v sestavách opakuje probrané prvky s větší náročností provedení 
- aplikuje SDT, drţení horní části těla, hlavy a paţí při postavení v pózách - arabesque,  
  attittude, drţení dolních končetin na 45°, 90° 
 
 
 
Předmět: Současný  tanec 
 
Ţák: 
- vědomě pouţívá všechny části těla při pohybu z místa i na místě 
- plynule spojuje prvky 
- průpravným cvičením zvyšuje pohyblivost a pruţnost celého těla, rozpozná rozdíl mezi  
  švihem a tahem 
- v základech jazzové techniky provede izolované pohyby, které pak dokáţe spojovat a 
  kombinovat 
- v polohách na zemi přejde plynule z prvku na prvek 
- při cvičení obratnosti zkombinuje různé převaly, kotouly vpřed/vzad, přemet stranou, most a 
  z těchto prvků vytvoří jednoduchou sestavu 
-  zopakuje dle pokynů učitele znalosti z HN (zpěv, vytleskávání, dupy) a poslechem hudby  
   se seznamuje s různými styly a ţánry 
 
 
 
Předmět: Lidový  tanec 
 
Ţák: 
- zopakuje ve variaci diagonálně i v kruhu kroky českých a moravských lidových tanců 
- dle hudebního doprovodu provede zadaný úkol 
- předvede probrané kroky s vyšší náročností 
- provede probrané kroky i v otočkách či s natáčením 
 
 
 
Předmět: Taneční  praxe 
 
Ţák: 
- při improvizaci vyuţije všech získaných dovedností a schopností 
- zapojí vlastní fantazii a výraz při pohybu 
- interpretuje svou vlastní improvizaci před ostatními spoluţáky a ohodnotí taneční výraz a  
  projev 
- dle hudebního doprovodu určí vhodnou taneční techniku 
- spolupracuje kolektivně  s ostatními spoluţáky a akceptuje jejich přednosti či nedostatky 
- aktivně se podílí na přípravě veřejných vystoupení 
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7. ročník 
 
Předmět:   Klasický  tanec 
 
Ţák: 
- u tyče i na volnosti předvede všechny probrané prvky, při tom dbá na přesnost a lehkost  
  provedení 
- ovládá základní postavení ve všech pozicích KT, jak dolních, tak horních končetin 
- udrţí pózy na relevé a dolní končetiny zvedá minimálně 90° 
- diagonálně točí piruety a jejich výchozí postavení 
- zvládne krátké taneční etudy u tyče i volně 
- při provedení skoků dbá na odraz, drţení ve výskoku a dopad 
- automaticky ovládá základní technické návyky KT (propnutí nártů a kolen u dolních  
  končetin, kulaté drţení u horních končetin) 
 
 
 
Předmět: Současný tanec 
 
Ţák: 
- pracuje s různými tanečními technikami 
- v improvizaci reaguje na hudební doprovod - rozpozná jeho styl a dokáţe zvolit vhodnou  
  taneční techniku 
- koordinuje pohyby celého těla při pohybu na místě, z místa i v polohách na zemi 
- v obratnosti při cvičení na koberci spojí jednotlivé prvky do krátkých sestav (kotouly vpřed,  
  vzad, přemet stranou, most) 
- provede samostatně protahovací cvičení 
 
 
 
Předmět: Lidový tanec 
 
Ţák: 
- zopakuje a předvede všechny dosud probrané kroky lidových tanců Čech, Moravy  
  i Slovenska 
- při poslechu lidové hudby rozpozná přibliţně o jakou oblast či region se jedná 
- je obeznámen s lidovou kulturou místního regionu 
- je částečně obeznámen s tanci cizích národů 
 
 
 
Předmět: Taneční  praxe 
 
Ţák: 
- podílí se aktivně na přípravě absolventského závěrečného vystoupení 
- kreativně přistupuje k tvorbě různých choreografií 
- spolupracuje v kolektivu, je schopen i sólového výstupu na veřejnosti 
  dle hudebního doprovodu vybere vhodnou tan.techniku a dokáţe vyjádřit vlastní námět 
- své získané dovednosti předvede při veřejném absolventském vystoupení 
- ohodnotí taneční projev ostatních, dokáţe získané znalosti a dovednosti vyuţít nejen v  
  tanečním sále ZUŠ, ale i jinde 
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II. STUPEŇ 
 
1. ročník 
 
Předmět: Současný tanec 
 
Ţák: 
- provede samostatně rozcvičení celého těla 
- při improvizaci zvolí vhodnou taneční techniku 
- provede technicky náročnější pohybové sestavy 
- zvládne náročnější vazby různých prvků (např.obraty, skoky, otočky, impulsní pohyby atd.) 
- přizpůsobí pohyb charakteru hudebního doprovodu  
 
 
Předmět: Lidový tanec 
 
Ţák: 
- přizpůsobí svůj taneční projev charakteru hudebního doprovodu, tempu a dynamice 
- provede krokové vazby lidových tanců diagonálně, v kruhu i ve dvojicích 
- prokáţe znalost základních kroků některých cizích lidových tanců  
 
 
Předmět: Taneční  praxe 
 
Ţák: 
- svými návrhy přispěje k přípravě choreografií 
- vyjádří ve vlastní choreografii svůj námět, při čemţ dbá na technicky správné provedení  
  pohybu a taneční projev 
- podílí se na návrhu kostýmů 
 
        
  
2. ročník 
 
Předmět: Současný tanec 
 
Ţák: 
- provede samostatně zadaný úkol dle hudební předlohy 
- vytvoří  a interpretuje vlastní pohybovou sestavu 
- při provedení pohybových sestav vědomě koordinuje prvky horních i dolních končetin 
 
 
 
Předmět: Lidový tanec 
 
Ţák: 
- předvede prvky probraných lidových tanců diagonálně či v kruhu s vyšší technickou  
  náročností 
- při poslechu lidové hudby prokáţe pochopení vlastního obsahu lidové písně 
- ve skupině předvede zadaný úkol  
- u cizích lidových tanců určí přibliţně ze které země či oblasti tanec pochází  
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Předmět: Taneční praxe 
 
Ţák: 
- vědomě aplikuje všechny získané dovednosti při vlastní interpretaci 
- orientuje se v hudební předloze 
- uvědoměle zhodnotí svůj pohybový projev i projev svých spoluţáků 
- své dovednosti prokáţe na závěrečném vystoupení 
 
 
3. ročník 
 
Předmět: Klasický tanec 
 
Ţák: 
- provede probrané prvky diagonálně i v sestavách 
- udrţí pózy klasického tance na relevé, z nich plynule přejde na další pohyb 
- vědomě koordinuje pohyby paţí a dolních končetin při sestavách na volnosti 
- provede samostatně protahovací a švihová cvičení pro zvýšení pohyblivosti dolních  
  končetin a páteře (úklony, záklony), a port de brass 
 
 
Předmět: Současný tanec 
 
Ţák: 
- pracuje samostatně s hudební předlohou, zvolí správnou taneční techniku 
- reaguje na změny rytmické a dynamické, pouţije impuls v pohybu 
- vytvoří vlastní pohybovou sestavu a aplikuje ji ve skupině 
 
 
Předmět: Taneční praxe 
 
Ţák: 
- kolektivně i sólově pracuje na přípravách choreografií z klasického i současného tance 
- prezentuje vlastní náměty a choreografie před spoluţáky 
- aktivně se podílí na přípravě závěrečného vystoupení, připravené choreografie prezentuje  
  na různých veřejných akcích školy či města 
 
 
4. ročník 
 
Předmět: Klasický tanec 
 
Ţák: 
- provede všechny probrané prvky diagonálně i v sestavách 
- taneční etudy tančí převáţně na volnosti 
- u tyče provede protahovací a švihová cvičení v co největším moţném rozsahu 
- při tanci koordinuje pohyby hlavy, horních i dolních končetin 
- udrţí pózy dolních končetin na 90° 
 
 
Předmět: Lidový tanec 
 
Ţák: 
- prokáţe pochopení obsahu lidové písně a jejího významu. 
- české, moravské a slovenské lidové tance provede s náročnějšími krokovými vazbami 
- v krátkých ukázkách a při přípravě choreografií předvede základní kroky některých cizích  
  lidových tanců 
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Předmět: Taneční praxe 
 
Ţák: 
- se aktivně podílí na tvorbě choreografií připravovaných na veřejná vystoupení 
- vytvoří vlastní choreografie s vyuţitím všech získaných pohybových dovedností 
- zvolí si vhodnou hudební předlohu pro svoji interpretaci 
- své studium zakončí závěrečným absolventským veřejným vystoupením 
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8  ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŢÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI    

POTŘEBAMI 
 

Za ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou povaţováni ţáci se zdravotním 

postiţením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběţným 

postiţením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), ţáci se zdravotním 

znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními 

poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a ţáci se sociálním znevýhodněním (z 

rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením, ohroţení sociálně 

patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloţenou ochrannou výchovou a ţáci 

v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).  

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování moţností ţáků se zdravotním  

postiţením a zdravotním a sociálním znevýhodněním probíhá vţdy se souhlasem rodičů 

nebo zákonných zástupců ţáka prostřednictvím školských poradenských zařízení.  

Škola je otevřená ţákům se zdravotním postiţením, zdravotním znevýhodněním, sociálním  

znevýhodněním i ţákům talentovaným, ţákům s mimořádným nadáním. Na základě odborné  

diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a vyuţívány vhodné metody a organizační postupy 

výuky. V praxi se jedná o přizpůsobení plánů ţákovi tak, aby byly – vzhledem k jeho 

postiţení či znevýhodnění – splnitelné a jejich plnění ţáka obohacovalo, nikoli 

traumatizovalo. Tyto úpravy jsou plně v kompetenci příslušného učitele, který je realizuje na 

základě domluvy se zákonným zástupcem ţáka a speciálním pedagogem školy a předkládá 

ke schválení řediteli školy pro daný obor.  

Zpráva o speciálních vzdělávacích potřebách ţáka, vypracovaná školským poradenským  

zařízením, je součástí dokumentace ţáka. 

 Minimální hodinová dotace výuky pro tyto ţáky je stejná jako u ţáků zařazených do 

základního studia, ve výjimečných případech můţe být hodinová dotace upravena vzhledem 

k omezení ţáka. 
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9   VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání ţáků. Velmi důleţitá je vţdy 

identifikace takového ţáka učitelem, který s ním pracuje. Jedinec, který je identifikován jako 

„mimořádně nadaný“, by měl být schopen své nadání dále rozvíjet – soustavně na sobě 

pracovat, a podávat tak vynikající výkony ve zvoleném uměleckém oboru. 

  

Mimořádně nadaní ţáci jsou zpravidla zařazeni ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích  

hodin, případně mohou být přeřazeni do vyššího ročníku na základě komisionální postupové 

zkoušky. Pro nadaného ţáka učitel připravuje a zadává práci, která odpovídá úrovni jejich 

dovedností a rozvíjí jeho nadání. 
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10   HODNOCENÍ  ŢÁKŮ  A  VLASTNÍ  HODNOCENÍ  ŠKOLY 

 

Hodnocení ţáků: 
 
Cílem hodnocení je především motivace ţáků a poskytnutí zpětné vazby. Prostřednictvím  
hodnocení získá ţák informace o silných a slabých stránkách svého studia, jsou mu 
poskytnuty návrhy na další postup. 
  
Průběţné hodnocení: 
 
- učitel oznamuje ţákovi výsledek svého hodnocení ihned; pouze v případě písemných  
zkoušek a prací je moţné sdělit hodnocení nejpozději do 7 dnů  
- hodnocení ţáků je vyjádřeno klasifikačním stupněm  
- v případě přípravného studia je moţné hodnotit slovně, především pak pochvalou 
- pro hodnocení ţáka v jednotlivých vyučovacích hodinách mohou učitelé vyuţít i alternativní 
formy hodnocení (např. razítka, obrázky, nálepky apod.), tyto prostředky mají pro ţáky 
motivační funkci, nenahrazují klasifikaci. 
- učitelé informují zákonné zástupce ţáka o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání včas  
- při výrazném zhoršení prospěchu jsou zákonní zástupci ţáka o této skutečnosti včas  
pedagogem informováni  
- ţáci I. a II. stupně jsou v hodinách vţdy hodnoceni slovně, minimálně jednou měsíčně pak  
klasifikací do ţákovského sešitu a třídní knihy 
 
Kritéria hodnocení:  
 
- kvalita domácí přípravy  
- aktivita ţáka v průběhu hodiny  
- chování ţáka  
- výsledky vzdělávání ţáka s ohledem na jeho individuální schopnosti, dovednosti  
 
 
10.1 Hodnocení v pololetí a na konci školního roku: 
 
- hodnocení výsledků vzdělávání ţáků je jednoznačné, srozumitelné, odborně správné a  
doloţitelné; vychází vţdy z předem stanovených kritérií; je věcné a pedagogicky  
zdůvodnitelné  
- hodnocení ţáků I. a II. Stupně ve všech navštěvovaných předmětech je vyjádřeno  
klasifikačním stupněm a celkovým hodnocením uvedeným na vysvědčení  
- vysvědčení se v pololetí vydáváno formou výpisu z vysvědčení a na konci školního roku  
na oficiálním tiskopise  
- po absolvování Přípravného stupně 1 a 2 je na konci školního roku vydáváno oficiální 
potvrzení 
 
Kritéria hodnocení:  
 
- úroveň dosaţených ročníkových výstupů  
- výkon u postupové zkoušky či výkon na veřejném vystoupení v případě ţáků HO, kvalita  
veřejně prezentovaných prací u ţáků VO, kvalita výkonu na vystoupení u ţáků TO  
- aktivita ţáka, tj. pravidelná docházka, veřejná prezentace, účast na soutěţích, návštěva  
koncertů, výstav a dalších veřejných akcí školy  
- aktivita a kvalita práce v případě distanční výuky  
- výsledky průběţného hodnocení 
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Hodnotící škála:  
 
1 - výborný 
- splňuje ročníkové výstupy v plném rozsahu  
- samostatně a tvořivě uplatňuje získané znalosti a dovednosti  
- aktivně plní zadané úkoly a přibliţuje se svému osobnímu maximu 
2 - chvalitebný 
- splňuje ročníkové výstupy s drobnými nedostatky  
- převáţně samostatně uplatňuje získané znalosti a dovednosti  
- plní zadané úkoly 
3 - uspokojivý 
- splňuje ročníkové výstupy se závaţnými nedostatky  
- není schopen samostatně uplatňovat získané znalosti a dovednosti  
- částečně plní zadané úkoly 
4 - neuspokojivý 
- nesplňuje ročníkové výstupy  
- neosvojil si potřebné znalosti a dovednosti  
- neplní zadané úkoly 
 
Celkový prospěch ţáka: 
 
prospěl (-a) s vyznamenáním 
- pokud průměr celkové klasifikace z povinných předmětů není horší neţ 1,5 
prospěl (-a) 
- při celkové klasifikaci není v ţádném z předmětů hodnocen stupněm neuspokojivý 
neprospěl (-a) 
- při celkové klasifikaci je v některém z předmětů hodnocen stupněm neuspokojivý 
 
 
10.2 Kritéria pro postup ţáka do vyššího ročníku: 
 
- kaţdý ţák HO 1. – 6. ročníku I. stupně vykoná postupovou zkoušku v termínu  
stanoveném ředitelkou školy. Ţáci 7. ročníku I. stupně konají závěrečnou zkoušku, která  
můţe mít formu veřejného vystoupení  
- ţáci II. stupně HO postupovou zkoušku nekonají – podmínkou je minimálně jedno veřejné 
vystoupení ve školním roce. Ve 4. ročníku konají závěrečnou zkoušku, která můţe mít formu 
veřejného vystoupení  
- ţáci přípravného ročníku 1 všech oborů postupují do přípravného ročníku 2 bez postupové 
zkoušky. Ţáci přípravného ročníku 2 vykonají postupovou zkoušku  
- klasifikaci stanoví minimálně tříčlenná komise učitelů  
- úspěšné vykonání postupové zkoušky je podmínkou pro postup do dalšího ročníku,  
v případě mimořádných situací (např. přerušení prezenční výuky) lze od konání  
postupové zkoušky upustit  
- v odůvodněných případech lze tuto zkoušku vykonat v náhradním termínu  
- údaje o formě postupové zkoušky jsou uvedené a potvrzené komisí v protokolu 
 
10.3 Kritéria pro absolvování stupně: 
 

Splnění učebních osnov daných tímto ŠVP pro I. či II. stupeň ZUŠ s hodnocením 
nejhůře stupněm 3 (uspokojivý), absolventský koncert, výstava, vystoupení, představení, 
případně komisionální zkouška před komisí nejméně tří učitelů. 
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10.4 Vlastní hodnocení školy:   
 

Frekvence, struktura a způsob zpracování vlastního hodnocení školy se řídí platnou  
legislativou. 

 
Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy: 
- podmínky ke vzdělávání 
- průběh vzdělávání 
- podpora školy ţákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, ţáků, rodičů a  
  dalších osob na vzdělávání 
- výsledky vzdělávání ţáků 
- řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


