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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
 
 

Název ŠVP:  Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Ostrava – Poruba  

 

Motivační název: „Talent bez vzdělání a vzdělání bez talentu nemůže vytvořit dokonalého 

   umělce.“  Marcus Vitruvius 

 

Předkladatel:  Základní umělecká škola, Ostrava – Poruba,  

   J. Valčíka 4413, příspěvková organizace 

    

   Adresa školy:  J. Valčíka 4413, Ostrava – Poruba, 708 00 

   IČO:    64628221 

   IZO:   102 532 389 

   Identifikátor zařízení: 600 004 309 

   Ředitel školy:   Bc. Jiří Čaňo 

   Telefon:   558 275 011, 558 275 012 

   E-mail:    cano@zusporuba.cz  

   Web:   http://zus.poruba.cz/  

 

 

Zřizovatel:  Moravskoslezský kraj 

   28. října 117, Ostrava, 702 18 

    

   Telefon:   595 622 222 

   E-mail:   posta@msk.cz  

  

 

Platnost dokumentu:    od 1. 9. 2013 

1. aktualizace: 1.9.2015 

2. aktualizace: 1.9.2020 

      3. aktualizace: 1.9.2021 - platná 

V Ostravě – Porubě dne 31.8.2021 

          Bc. Jiří Čaňo 

          ředitel školy 

            

mailto:cano@zusporuba.cz
http://zus.poruba.cz/
mailto:posta@msk.cz
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 
 
 

2.1 POČET OBORŮ A ŽÁKŮ 
 

Přehled oborů vzdělání 

➢ hudební   HO 

➢ výtvarný   VO  

➢ taneční   TO 

➢ literárně – dramatický LDO 

  

 

Místa poskytovaného vzdělání 

➢ HO, VO, TO, LDO Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413 

➢ HO   Ostrava – Poruba, V. Makovského 4490 

➢ HO   Ostrava – Poruba, Porubská 831/10 

➢ HO   Ostrava – Martinov, Martinovská 3262 

 

 

Celková kapacita školy   

➢ 1300 žáků 

 

 

Průměrný počet žáků v jednotlivých oborech 

➢ hudební obor  900 žáků 

➢ výtvarný obor        280 žáků 

➢ taneční obor    80 žáků 

➢ literárně – dramatický obor   40 žáků 

  

 
 

2.2 HISTORIE A SOUČASNOST 
  
      Škola vstoupila do života městského obvodu Ostrava – Poruba v roce 1956. Výuka začala dne 3. 

září 1956 ve dvou budovách a měla houslové a klavírní oddělení, které navštěvovalo 180 dětí. První 

ředitelkou školy se stala paní Miroslava Čepková. V roce 1957 se změnil název školy na Základní 

hudební školu. Výuka probíhala na pěti místech porubského obvodu a školu navštěvovalo již 534 

žáků. Od roku 1959 se škola neustále rozšiřovala a v roce 1961 získala nový název Lidová škola umění. 

K hudebnímu oboru přibyly obory taneční, literárně – dramatický a později obor výtvarný.  

     

      Dne 17. března 1978 byl položen základní kámen nové budovy Lidové školy umění v Ostravě – 

Porubě. Vyučovat se zde začalo v roce 1985. V roce 1990 došlo ke změně názvu na Základní 

uměleckou školu. Od 1. ledna 1996 se stala škola příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 
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     V současné době má Základní umělecká škola v Ostravě – Porubě již několik školních roků zcela 

naplněnou kapacitu žáků.  

     

     Škola se na veřejnosti prezentuje bohatou koncertní činností. V průměru se během školního roku 

uskuteční 45 třídních předehrávek, 15 hudebních podvečerů a 3 žákovských koncertů. Žáci účinkují i 

na akcích, které jsou pořádány jinými subjekty. Výtvarný obor se účastní řady výstav a přehlídek 

výtvarných oborů základních uměleckých škol. Žákyně tanečního oboru spolupracují s baletním 

souborem Národního divadla moravskoslezského.  

      

     Žáci ZUŠ Ostrava – Poruba řadu let úspěšně reprezentují školu nejen v národní soutěži základních 

uměleckých škol, vyhlašované každoročně MŠMT, ale i v řadě dalších celostátních či mezinárodních 

soutěžích a festivalech.   

 

 

2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 
 

     Pedagogický sbor Základní umělecké školy Ostrava – Poruba je smíšený, věkově pestrý a 

kvalifikovaný. Prioritou je kvalitní umělecké vzdělávání žáků, velký důraz je tedy kladen na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. V současné době má škola průměrně 65  zaměstnanců, z toho 

7 nepedagogických.  

 

 

2.4 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, REGIONÁLNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 
 

     Mezi dlouhodobé úspěšné projekty patří především organizování koncertní přehlídky bicích 

nástrojů, které se účastní žáci základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje. Velké oblibě se 

také těší koncerty rockové, popové a jazzové hudby, které jsou pořádány jak ve škole, tak i mimo ni, 

např. v klubu GARAGE  v Ostravě – Martinově. Dalšími tradičními veřejnými akcemi v hudební oblasti 

jsou například pořádání učitelských koncertů, vystoupení pro porubské mateřské školy, přehlídkové 

koncerty nástrojů pro žáky přípravného studia, spolupráce s ÚMOb Pustkovec při „Vítání občánků“, 

pravidelná vystoupení žáků školy v Lázních Klimkovice apod. 

 

     Škola dlouhodobě spolupracuje s ostatními ZUŠ v regionu při pořádání různých kulturních a 

veřejných akcí. Pravidelně se podílí na organizování koncertů, výtvarný obor se každoročně účastní 

přehlídky výtvarných oborů ostravských ZUŠ „JARNÍ SALÓN“ a rovněž vystavuje práce dětí na 

přehlídce základních uměleckých škol Moravskoslezského kraje „SALÓN JANA ZRZAVÉHO“. 

 

     Známkou vynikající a dlouholeté mezinárodní spolupráce je pořádání výměnných koncertů se žáky 

a studenty Hudební školy v Katowicích. Nově byla navázána spolupráce s Mestským kulturným 

strediskom v Novem Meste nad Váhom na Slovensku. 
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2.5 VYBAVENÍ ŠKOLY A JEJÍ PODMÍNKY 
 

     Materiální podmínky jsou na velmi dobré úrovni. Škola nabízí k výuce 53 prostorných a kvalitně 

vybavených učeben. V každé učebně hudebního oboru je k dispozici klavír. K veřejnému vystupování 

žáků slouží tři koncertní sály, sál taneční a učebna literárně – dramatického oboru. Výtvarný obor má 

ve svých učebnách k dispozici pro výuku žáků keramickou pec, hrnčířský kruh a grafický lis.  

     V rámci finančních možností školy jsou neustále zlepšovány podmínky k výuce žáků, ať už 

modernizací učeben novým nábytkem, či nákupem nových učebních pomůcek. Hudební nástroje jsou 

za úplatu zapůjčovány žákům školy. Na škole je k dispozici velmi obsáhlý notový archív, který bývá 

pravidelně doplňován hudebními novinkami.   

 

 

 

 

3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 
 

 

 

„Záruka kulturního vzdělávání a všestranného osobního rozvoje každého člověka“. 

 

• cílem uměleckého vzdělávání naší školy je vychovávat ze žáků citově bohaté osobnosti, 

poskytovat jim základy uměleckého vzdělávání a rozhled, naučit je poznávat kulturní 

hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím 

• rozvíjet kvalitu výuky ve všech čtyřech oborech: hudebním, výtvarném, tanečním a literárně – 

dramatickém 

• působit na estetické cítění žáka, rozvíjet jeho schopnosti, flexibilně zavádět nové metody do 

výuky 

• připravovat žáky ke studiu na uměleckých školách 

• klást důraz na mezioborovou spolupráci v rámci školních projektů 

• aktivně se podílet na kulturním dění ve svém okolí, reprezentovat školu na veřejnosti 

• využívat tuzemských a zahraničních grantových projektů 
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4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

 

 

4.1 KOMPETENCE K UMĚLECKÉ KOMUNIKACI 
 

• usilujeme o to, aby se žák na základě svých osvojených vědomostí a dovedností stával 

jedincem svobodného tvůrčího projevu a názoru 

• prohlubujeme žákovo vnímání svého osobitého uměleckého vyjadřování a usilujeme o 

nalézání žákova hlubšího smyslu a podstaty ve svém projevu 

• pěstujeme v žákovi smysl pro rozpoznávání a odhalování kvality uměleckého díla a projevu 

• vedeme žáka směrem k jeho seberealizování se ve světě, na kterém se svou aktivní účastí 

podílí 

• motivací v něm vzbuzujeme neustálý zájem o svůj daný obor 

 
 

4.2 KOMPETENCE OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ 

• podněcujeme žáka směrem k nalézání porozumění, empatie a citlivosti k pochopení hodnot 

ukrytých v uměleckém projevu druhých 

• motivujeme žáka na cestě za hledáním důvěry v sebe sama, ve své vlastní schopnosti 

• podněcujeme v žákovi smysl pro zodpovědnost za svůj umělecký projev  

• utváříme v žákově osobnosti sociální aspekt a nazírání na sebe jako na součást dané sociální 

skupiny, ve které se vydává svým zodpovědným přístupem na cestu k nalézání společného 

úspěchu s ostatními 

• podněcujeme žáka k nalézání a poznávání sebe sama 

• vedeme žáka ke schopnosti projevit svůj názor, obhájit jej a respektovat názory druhých, 

usilujeme o všestranně harmonický rozvoj žákovy osobnosti 

 
 

4.3 KOMPETENCE KULTURNÍ 

• vedeme žáka směrem k vnímání a poznávání hodnot ukrytých v uměleckých dílech  

• usilujeme o to, aby se žák stával tolerantním a „otevřeným“ vůči různým kulturním či 

uměleckým projevům 

• motivujeme a podněcujeme žáka k tomu, aby se stal bytostí se zájmem o kulturu a umění, a 

aby byl podněcován k aktivnímu vyhledávání jejich různých možných podob (formou 

koncertů, výstav, divadelních představení atd.)  

• poukazujeme na důležitý odkaz zanechaný v naší kulturní historii, vedeme žáka k jeho 

poznávání s nutností jej uchovávat a předávat dalším generacím 
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5. ORGANIZACE STUDIA  
 

 

 

Všichni uchazeči jsou do školy přijímáni na základě talentové zkoušky. 

Uchazeči pětiletí budou přijímáni ke studiu v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. 

 

 

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM PRO I. STUPEŇ 

 

V hudebním oboru budou uchazeči přijímáni, pokud dosáhli věku 5 let k 31. 8. v daném roce. 

  

Přijímáni budou pouze do tohoto předmětu: 

✓ Přípravná hudební výchova – Hra na housle 

✓ Přípravná hudební výchova – Hra na klavír 

✓ Přípravná hudební výchova – Hra na elektrické klávesy 

✓ Přípravná hudební výchova – Sólový zpěv 

✓ Přípravná hudební výchova – Hra na zobcovou flétnu 

 

Výuka bude organizována v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně po dobu 1 roku. (PHV). 

Žák bude kmenovým žákem třídního učitele s plným školným. Nebude navštěvovat hudební nauku. 

Osvědčení mu vydá třídní učitel. 

 

 

V tanečním oboru budou uchazeči přijímáni, pokud dosáhli věku 5 let k 31. 8. v daném roce. Budou 

přijímáni do předmětu Přípravná taneční výchova (PTV). Výuka bude organizována v rozsahu                

1 vyučovací hodiny týdně po dobu 1 roku (PTV). Výuku je možné spojit. 

 

 

Ve výtvarném oboru budou uchazeči přijímáni, pokud dosáhli věku 5 let k 31. 8. v daném roce. 

Budou přijímáni do předmětu Přípravná výtvarná výchova (PVV). Výuka bude organizována 

v rozsahu 1,5 vyučovací hodiny týdně po dobu 1 roku. Výuku je možné spojit. 

  

 

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM  
 

Do přípravného studia budou uchazeči přijímáni ve všech oborech při dosažení věku 6 let. Výuka 

bude v rozsahu 1 roku. 

 

• PŘÍPRAVNÉ STUDIUM – HUDEBNÍ OBOR 

 Varianta A – bez nástroje 

 V prvním pololetí bude žák navštěvovat předmět Přípravná hudební nauka (PHN), která bude 

 organizována v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. 

 Ve druhém pololetí se výuka rozšíří o nástroj (zpěv) v rozsahu 0,5 vyučovací hodiny týdně. 

 Žák je kmenovým žákem PHN. Osvědčení vydává vyučující PHN. Školné PHN. 
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 Varianta B – s nástrojem, se zpěvem 

Žák navštěvuje svůj „hlavní obor“ v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně a je kmenovým žákem 

vyučujícího „hlavního oboru“. Osvědčení vydává vyučující „hlavního oboru‘‘. Školné plné.    

       Žák navštěvuje PHN v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. 

 

• PŘÍPRAVNÉ STUDIUM – VÝTVARNÝ OBOR 

Výuka je organizována v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně v délce 1 roku 

 

• PŘÍPRAVNÉ STUDIUM – TANEČNÍ OBOR 

 Výuka je organizovaná v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně v délce 1 roku 

  

  

ZÁKLADNÍ STUDIUM I. STUPNĚ 
 

Je organizováno ve všech oborech v délce 7 let. Do 1. ročníku I. stupně je žák zařazen při dosažení 

věku 7 let. 

 

 

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM PRO II. STUPEŇ 
 

Přípravné studium II. stupně je organizováno pro uchazeče od 14 let v hudebním, výtvarném a 

tanečním oboru, kteří neabsolvovali žádné umělecké studium. Délka studia je 1 rok. Výuka bude 

probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně v hudebním oboru, 3 vyučovací hodiny ve výtvarném 

oboru a 2 vyučovací hodiny v oboru tanečním. Vyučuje se dle osnov I. stupně. 

  

 

ZÁKLADNÍ STUDIUM II. STUPNĚ 
 

Navazuje na studium I. stupně v rozsahu 4 let a je organizováno ve všech oborech. 

 

 

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ 
 

Studium pro dospělé uchazeče je organizováno pro studenty od 18 let. Délka studia je 4 roky 

v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. 
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6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 
 

 

 

6.1 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA KLAVÍR 
 

 Klavír je oblíbeným nástrojem a není to tak dávno, co bylo možné klavír najít v každé 

domácnosti. Jeho široké uplatnění jako nástroje doprovodného, sólového či pomůcky skladatele 

nebo prostě jako krásného kusu nábytku, jej staví do nepřekonatelného postavení mezi ostatními 

nástroji. 

     Pro mnoho z nás znamená klavír trpělivého společníka, vždy připraveného vydat ze sebe to 

nejlepší. 

     Hlavním cílem výuky je rozvoj osobnosti žáka tak, aby získal odborné hudební vzdělání, které mu 

umožní uplatnit se podle svých schopností a zájmů v oblasti amatérské, v dalším odborném studiu i 

v oblasti profesionální. 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe,  
čtyřruční hra 

   1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
 

 Poznámka:   
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na klavír 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe,  
čtyřruční hra 

1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 

Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA KLAVÍR 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň  

 

Přípravná hudební výchova (PHV) 

 

Žák 

• Je seznámen se základním popisem klavíru 

• předvede, jak správně postavit ruku 

• uvolňuje zápěstí a procvičuje techniku prstů různými nácviky 

• zahraje podle sluchu 

• pozná základní hodnoty not – celá, půlová, čtvrťová a osminová 

• zahraje podle not v rozsahu c1-g1 

  

Přípravné studium  

 

Žák 

• je seznámen se základním popisem klavíru 

• předvede, jak správně postavit ruku 

• uvolňuje zápěstí a procvičuje techniku prstů různými nácviky 

• hraje podle sluchu 

• zvládá základní rytmické hodnoty not – celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou 

• zahraje noty v rozsahu C1-C2 

• umí hrát portamento 

 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák 

• zahraje stupnice protipohybem do 3 # 

• předvede základní návyky při hře na klavír 

• zahraje portamento, staccato, legato 

• orientuje se v jednoduchém notovém zápise od malého g-D3 

• zahraje čtyřručně jednoduché skladby s pedagogem 

• dokáže doprovodit jednoduchou píseň pomocí dudácké kvinty 

• zvládá základní rytmické hodnoty not rychlejším tempu – celou, půlovou, čtvrťovou a 

osminovou 
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2. ročník 

 

Žák 

• zahraje durové stupnice protipohybem do 3 #, 3 b 

• používá při hře elementární pedál 

• zahraje jednoduché skladbičky čtyřručně s pedagogem 

• doprovází známé písně pomocí základních harmonických funkcí (T, D) 

• zahraje tónický kvintakord s obraty každou rukou zvlášť 

• dokáže využívat při hře jednoduché dynamické prvky (p, mf, f) 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• zahraje durové stupnice rovným pohybem dohromady přes dvě oktávy do 4 #, 4 b 

• zahraje tónický kvintakord s obraty k dané stupnici dohromady 

• používá různé druhy úhozů: staccato, legato, portamento 

• zahraje dvojhmaty, akordy a sexty jako průpravu ke hře oktáv 

• zahraje v rytmických a úhozových variantách různá technická cvičení a etudy 

• ovládá základní melodické ozdoby (příraz, nátryl, trylek) 

• rozliší sluchem kvalitu tónu 

• zahraje nejen přednesové skladby, ale i etudy a technická cvičení odpovídajícím výrazem 

 

  

4. ročník 

 

Žák 

• zahraje durové i mollové stupnice rovným pohybem dohromady do 5 #, 5 b durové, s 1 #, 1 b 

mollové 

• zahraje akordy k dané stupnici dohromady 

• ovládá melodické ozdoby (skupinka, mordent, obal) 

• zahraje probrané technické prvky 

• zahraje etudy i přednesové skladby s dynamikou 

• zahraje čtyřručně náročnější skladby 

• rozliší sluchem kvalitu tónu 

• zvládá jednoduché hodnocení svého výkonu 

 

  

5. ročník 

 

Žák 

• zahraje v rytmických, úhozových a dynamických variantách technické problémy ve skladbách 

• zahraje oktávy 



  

    13 

 
  
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM     
ZUŠ, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace 

 

  

• zahraje durové i mollové stupnice rovným pohybem v rychlejším tempu do 6 #, 6 b durové, 

do 2 #, 2 b mollové 

• zahraje akordy k dané stupnici rozkladem 

• při interpretaci dokáže použít pedál 

• dokáže hrou vyjádřit charakter sklady 

 

  

6. ročník 

 

Žák 

• zahraje durové a mollové stupnice kombinovaně do 7 #, 7 b durové, do 3 #, 3 b mollové 

• zahraje ke stupnicím akordy rozkladem 

• předvede pasážovou techniku a rytmické cítění 

• ovládá arpeggio, glissando 

•  umí rozlišit výrazové prvky skladby 

• zahraje jednoduché skladby z listu 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• předvede veškeré získané technické i výrazové dovednosti 

• dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu zpaměti 

• zvládá sluchovou sebekontrolu 

• dokáže využít podle své vyspělosti zvukové možnosti nástroje 

• dokáže interpretovat obtížnější skladby různých stylů, žánrů, technicky i výrazově 

• při interpretaci použije dynamiku, agogiku, tempové rozlišení, frázování 

• je schopen zahrát přiměřeně obtížné skladby z listu 

• je schopen hry pomocí základních akordických značek 

 

 

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Obsah přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a 

technické vyspělosti žáka a ten zapíše do třídní knihy. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací 

hodiny týdně. 
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Základní studium II. stupně 

 

1. a 2. ročník  

 

Žák 

• používá získané výrazové, technické dovednosti a návyky 

• se podílí na výběru studovaných skladeb 

• zahraje z listu jednoduché skladby 

• zahraje čtyřručně těžší skladby 

• zná a používá zásady veřejného vystupování 

• zahraje doprovody k písním podle akordických značek a případně podle sluchu  

• umí rozeznávat různá stylová období 

 

  

3. a 4. ročník   

 

Žák 

• používá získané výrazové, technické dovednosti a návyky 

• se zapojuje do výběru skladeb 

• je schopen dle svých možností skladbu nastudovat samostatně zpaměti 

• zahraje doprovody k písním podle akordových značek, popř. podle sluchu nebo znalosti 

harmonie 

• dokáže zhodnotit výkon svůj i jiných 

• zná a používá zásady veřejného vystupování 

• zahraje čtyřručně těžší skladby 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA KLAVÍR  
  

I. STUPEŇ 

Přípravné studium pro I. stupeň 

PHV 3 skladbičky zpaměti 

Přípravné studium 3 skladbičky zpaměti 

Základní studium I. stupně 

1. ročník stupnice; 1 etuda; 2 skladby různého charakteru a tempa (vše zpaměti) 

2. ročník stupnice; 1 etuda; 2 skladby různého charakteru a tempa (vše zpaměti) 

3. ročník stupnice; 1 etuda; 2 skladby různého charakteru a tempa (vše zpaměti) 

4. ročník stupnice; 1 etuda; 2 skladby různého charakteru a tempa (vše zpaměti) 

5. ročník stupnice; 1 etuda; 2 skladby různého charakteru a tempa (vše zpaměti) 

6. ročník stupnice; 1 etuda; 2 skladby různého charakteru a tempa (vše zpaměti) 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

2 skladby různého období zpaměti, ve kterých prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium stupnice; 1 etuda; 2 skladby různého charakteru (vše zpaměti) 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 2 skladby různého charakteru, možno i čtyřručního nebo komorního  

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného charakteru zpaměti, ve kterých žák prokáže veškeré 

dovednosti získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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OSNOVY PŘEDMĚTU ČTYŘRUČNÍ HRA 
 

Žák 

• uplatňuje poznatky a dovednosti z individuální výuky 

• zahraje skladby různých stylů a žánrů  

• spolupracuje se svým spoluhráčem, je schopen jej poslouchat, nalézat společné cítění 

rytmické i výrazové 

• má zodpovědnost za společné dílo 
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6.2 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA VARHANY 

 

  Žák se během studia seznámí s jednotlivými druhy varhan, s jejich stavbou, naučí se rozlišovat 

hudební styly typické pro různá umělecká období, zásady pro registrování, a to vše uplatní ve hře na  

,,královský‘‘ nástroj. 

Varhaník tak nachází uplatnění v různých hudebních seskupeních a nemůžeme opomenout ani na 

církevní obřady, u kterých jsou varhany neodmyslitelnou součástí. 

 

Pro zahájení studia studijního zaměření hra na varhany je doporučené předchozí alespoň dvouleté 

studium ve hře na klávesový nástroj. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na klavír 1 1 1     

Hra na varhany    1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Improvizace, 
Instrumentální a vokální praxe 

1* 1* 1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 

 
Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
 
*/nepovinný předmět 

 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na varhany 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Improvizace, 
Instrumentální a vokální praxe 

1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA VARHANY 
 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák 

• umí sedět u nástroje, přirozeně drží ruce, ovládá zásady správného prstokladu, umí 

podkládat a překládat prsty 

• je schopen rozlišit I. a II. Manuál 

• rozliší značky nezbytné pro zápis nohokladu (pravá a levá špička, pravá a levá pata) 

• zahraje elementární pedálová cvičení, ve kterých se objevují základní prvky pedálové 

techniky (střídání pravé a levé špičky, hra špičkou a patou) 

• dokáže zahrát elementární skladbu, ve které se objevují dlouhé hodnoty not (celá, půlová) -

popřípadě kratší hodnoty not (čtvrťová, osminová) především v pravé ruce, neobjevují se v ní 

žádné nerovnosti v rytmu (synkopa, tečkovaný rytmus apod.), pedálová linka není ve skladbě 

obsažena 

 

  

2. ročník 

 

Žák 

• zahraje glissando a tiché výměny špiček a pat v pedálu 

• umí zapnout a vypnout nástroj a sám si dle návodu pedagoga připraví rejstříky 

• dokáže propojit manuálovou hru s pedálovou 

• zahraje jednoduchou skladbu s pedálovou prodlevou nebo menšími pohyby v pedálu 

• umí číst z notových osnov, ve kterých je obsažen tenor i bas současně 

 

   

3. ročník 

 

Žák 

• ovládá pedálovou techniku i v náročnějších pedálových cvičeních (zahraje cvičení 

s hodnotami šestnáctinových not) 

• zahraje legato palcem, glissando i tiché výměny v rukou 

• vysvětlí, jaké jsou pro varhaníky hlavní rozdíly mezi skladbami barokními a romantickými 

• zahraje trylek na půlové notě 

• zahraje barokní skladbu s artikulací podle návodu pedagoga 

• v adekvátně zvolené skladbě zahraje náročnější manuálovou fakturu 
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4. ročník 

 

Žák 

• zahraje durové stupnice v pedálu do 3 # a 3 b 

• zahraje náročnější varhanní literaturu (častější pohyby v pedálu, rychlejší tempa, skladby mají 

požadavky na větší technickou náročnost) 

• ovládá hru ze tří notových osnov 

• je schopen se přizpůsobit změnám akustických podmínek při hře na různé nástroje 

• dokáže při hře použít žaluzii 

• zahraje každou rukou na jiném manuálu 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• zahraje durové stupnice v pedálu do 5 # a 3 b 

• dokáže samostatně použít crescendo 

• rozliší specifické znaky pro jednotlivá stylová období (baroko, romantismus, 20. století)  

a s pomocí pedagoga umí tyto znaky použít v interpretaci skladeb 

• zahraje výrazově méně obtížnou skladbu z listu 

• zvládá jednoduchou improvizaci 

 

  

6. ročník 

 

Žák 

• zahraje mollové harmonické stupnice do 3 # a 2 b 

• je schopen samostatně nastudovat přiměřeně náročnou skladbu 

• doprovodí přiměřeně náročnou skladbu 

• použije při interpretaci skladby agogiku 

 

  

7. ročník 

 

Žák 

• zahraje mollové melodické stupnice do 3 # a 2 b 

• je schopen při interpretaci ovládat nástroj (žaluzie, crescendo) 

• pracuje s výrazem a agogikou 

• je schopen si skladbu sám naregistrovat 

• dokáže hodnotit interpretaci významných varhaníků 
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II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník  

 

Žák 

• rozebere skladbu (zařadí do stylového období a určí výrazové prvky) 

• zahraje tříhlasé polyfonní skladby s pedálem 

• umí zahrát středně obtížné skladby z listu i z paměti 

• při interpretaci využívá nezávisle ruce i nohy 

• zahraje středně obtížné skladby (občasné pohyby v pedálu) 

  

 

3. a 4. ročník 

 

Žák 

• umí využít technické dovednosti při interpretaci skladeb 

• vysvětlí formu fugy 

• dokáže sám registrovat obtížnější skladby 

• spolupracuje s pedagogem při výběru vhodné literatury 

• ovládá přiměřenou škálu hodnotících prostředků, které využívá při sebereflexi 
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OSNOVY PŘEDMĚTU IMPROVIZACE 
 

     Improvizace je neodmyslitelnou součástí varhanní hry. Je součástí studijního zaměření Hra na 

varhany. Je důležité, aby ji varhaník ovládal, protože její základy prakticky využije. Proniká do vědy 

harmonice, která je pro improvizaci nesmírně důležitá. Žáci poznávají různé modely, které jim 

pomáhají pronikat do tohoto oboru. 

 

 

I. stupeň 

 

Žák 

• zahraje kadence do 3 # a 2 b v úzké harmonii 

• doprovodí lehké skladby (písně) v úzké harmonii 

• ovládá základní improvizační modely (adagio, bicinium 1:2,1:4 v jedné ruce) 

• je schopen vytvořit krátkou předehru a dohru k vybrané skladbě (písni) 

 

 

II. stupeň 

 

Žák 

• zahraje kadence do 5 # a 5 b v úzké i široké harmonii 

• použije kadence v úzké i široké harmonii při doprovodu písní 

• ovládá další improvizační modely (rozklady, bicinium1:2,1:4 v obou rukách) 

• je schopen zapojit do improvizačních modelů pedál 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA VARHANY  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 1 cvičení v pedálu, 1 skladba 

2. ročník 1 cvičení v pedálu, 1 skladba 

3. ročník 1 cvičení v pedálu, 1 skladba z období baroka a 1 skladba z období romantismu 

4. ročník stupnice v pedálu, 1 skladba z období baroka a 1 skladba z období romantismu 

5. ročník stupnice v pedálu; 1 skladba z období baroka a 1 skladba z období romantismu 

6. ročník stupnice v pedálu a 2 skladby odlišného charakteru 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 stupnice; 2 skladby odlišného charakteru 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium stupnice v pedálu a 2 skladby odlišného charakteru 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 2 skladby odlišného charakteru a 1 improvizaci na vybranou píseň 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

 1 skladba barokní, 1 skladba odlišného charakteru (z období romantismu nebo 

z 20. – 21. století) 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ    

 NÁSTROJE 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA ELEKTRONICKÉ 

KLÁVESOVÉ NÁSTROJE 

 

     Elektronické klávesové nástroje (EKN) jsou mezi hudebními nástroji nástrojem velmi mladým. 

Rovnocenným způsobem se řadí mezi ostatní klávesové nástroje. Vývoj těchto nástrojů neustále 

reaguje na nejnovější technické trendy.  

     Hudebnost žáka se tak rozvíjí moderním způsobem. Musí zvládnout hru klavírní, ale musí také 

zvládnout nástroj po stránce technické.  

     Elektronické nástroje mají nezastupitelné místo v hudbě populární, ale také v hudbě klasické a 

lidové. Výuka hry EKN je vhodná pro všechny věkové kategorie. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na elektronické klávesové nástroje 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 

 
 Poznámka:   
  žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na elektronické klávesové nástroje 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň 
 

Přípravná hudební výchova (PHV) 

 

Žák 

• zná správné postavení pravé ruky 

• umí zapnout nástroj a nastavit hlasitost 

• je seznámen se základními funkcemi nástroje 

• pozná melodii stoupající, klesající, vysoký a hluboký tón 

• zopakuje elementární rytmické cvičení 

• zahraje snadnou písničku nebo říkadlo podle sluchu 

  

Přípravné studium  

 

Žák 

• umí u nástroje správně sedět 

• ovládá správné postavení obou rukou  

• umí nastavit základní funkce nástroje (zapnout-vypnout nástroj, nastavit sílu zvuku, hlasy) 

• pozná melodii stoupající, klesající, vysoký a hluboký tón 

• zahraje snadnou písničku nebo říkadlo podle sluchu 

 

 

Základní studium I. stupně  

   

1. ročník 

 

Žák 

• sedí rovně a přirozeně u nástroje 

• ovládá správné postavení rukou na klávesnici 

• zahraje základní úhozy všemi prsty (portamento, legato, staccato) a rozezná je 

• osvojuje si návyky pro pravidelnou domácí přípravu 

• zahraje oběma rukama snadnou skladbu s užitím doprovodu single finger 

• umí vypnout a zapnout nástroj, nastavit sílu zvuku, hlasy, styly 

• je schopen přečíst noty v houslovém klíči v rozsahu c1 – g2 

• při hře udrží učitelem dané tempo 
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2. ročník 

 

Žák 

• při hře ovládá základní úhozy (legato, portamento, staccato) 

• zvládne hru akordů C, G, D, F dur v levé ruce 

• umí podkládat palec 

• zahraje durové stupnice do 2 #, 1 b, přes 1 oktávu zvlášť i s akordem T5 

• umí s pomocí učitele použít funkci metronomu, nastavit funkce VOICE, STYL, TEMPO 

• zahraje noty v rozsahu g-g2 v houslovém klíči 

  

 

3. ročník 

 

Žák 

• je schopen zahrát jednoduchou skladbu zpaměti 

• správně sedí u nástroje, má přirozeně postavené ruce na klávesnici 

• ovládá základní typy úhozů (portamento, legato, staccato) 

• čte a zahraje noty v houslovém klíči v rozsahu g-c3, v basovém klíči c-e1 

• ovládá hru snadných dvojhmatů (tercie) 

• umí nastavit STYL, TEMPO, VOICE, SYNCHRO START, použít ENDING 

• zahraje durové stupnice do 4 #, 2 b v protipohybu dohromady, akord T5 a jeho obraty zvlášť 

• zahraje mollovou stupnici zvlášť, akord T5 a obraty zvlášť 

• zahraje jednoduché skladby v úpravě pro klavír 

• je schopen doprovodit základními harmonickými funkcemi jednoduchou píseň 

 

  

4. ročník 

 

Žák 

• je schopen při hře využívat různé zvukové možnosti nástroje 

• zahraje durové stupnice do 4 #, 4 b v protipohybu + T5 obraty dohromady, mollové stupnice 

do 2#, 2 b, zvlášť + T5 zvlášť 

• zahraje složitější rytmické útvary (triola, synkopa, tečkovaný rytmus) 

• zahraje skladby různých žánrů, a konzultuje s učitelem jejich možné využití pro dané nástroje 

• umí použít technické funkce nástroje INTRO, ENDING, FILL IN 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• zahraje dur a moll stupnice a T5 s obraty do 5 #, 5 b 

• rozliší základní žánry populární hudby (pop, disco, rock, swing) 

• s pomocí učitele používá své znalosti k tvorbě doprovodů ke skladbám (používá T, S, D, 

vedlejší akordy na II. st., VI. st.) 
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• je schopen zahrát delší skladbu zpaměti 

 

 

6. ročník 

 

Žák 

• je schopen používat výrazové prostředky, frázování, dynamiku (p-mf-f), hraje různá tempa 

dle notového zápisu 

• při hře doprovodů v automatickém režimu dokáže hrát i složitější akordy podle kytarových 

značek 

• je schopen zahrát z listu přiměřeně obtížnou skladbu 

• umí spolupracovat s pedagogem na výběru hudebního materiálu 

• má osvojeny návyky pro veřejné vystoupení (vhodné oblečení, chování) 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• propojuje a využívá všechny doposud nabyté dovednosti a návyky, technické i výrazové 

• využívá všechny zvukové možnosti nástroje (harmony, dual, sustain) 

• je schopen zahrát všechny durové a mollové stupnice a zahraje je dohromady i s příslušnými 

akordy s obraty 

• umí sám vyhledat funkci doprovodu pro danou skladbu 

• zahraje z listu přiměřeně obtížnou skladbu 

• je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu 

 

 

II. STUPEŇ 
  

 

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia. Vyučuje se dle osnov I. stupně. 

Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah přípravného studia navrhne 

vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše do třídní knihy. 
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Základní studium II. stupně 

 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• ovládá základní technické a výrazové prvky klavírní hry, podle svého zájmu a zaměření je dále 

rozvíjí 

• zahraje všechny durové stupnice dohromady v protipohybu s T5 a jeho obraty, umí u každé 

durové stupnice zahrát D7 

• je schopen samostatně tvořit prstoklad 

•  dokáže doprovodit melodický nástroj nebo zpěv 

•  samostatně dokáže vybrat skladby k interpretaci 

• zahraje přiměřeně obtížnou skladbu z listu 

• umí použít pedál 

 

  

3. a 4. ročník  

 

Žák 

• ovládá svůj vlastní a školní nástroj, umí zapojit nástroj do audiozesilovacího zařízení, umí 

připravit nástroj na veřejné vystoupení 

• poslechem starších i současných nahrávek si tříbí vkus a tvoří přehled o skladbách různých 

stylů a žánrů, po konzultaci s pedagogem se podílí na jejich výběru a následnou interpretací 

se umí přiblížit formě a obsahu hudebního díla 

• zahraje přiměřeně obtížnou skladbu z listu 

• je schopen doprovodit melodický nástroj nebo zpěv 

• přečte akordické značky a je schopen podle nich zahrát akord 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁV.NÁSTROJE  
  

I. STUPEŇ 

Přípravné studium pro I. stupeň 

PHV 1 elementární rytmické cvičení; 1 snadná píseň nebo říkadlo podle sluchu 

Přípravné studium 1 elementární rytmické cvičení; 1 snadná píseň nebo říkadlo podle sluchu 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 
stupnice jednou rukou zvlášť; 1 etuda; 1 píseň s užitím automatického  

doprovodu 

2. ročník 
stupnice zvlášť; 1 etuda; 2 písně s automatickým doprovodem akordů C, G, D, 

F 

3. ročník 
Stupnice dohromady v protipohybu + T5 zvlášť, 1 etuda, 2 písně nebo 

přednesové skladby s automatickým doprovodem akordů (z toho 1 zpaměti) 

4. ročník 

stupnice + T5 s obraty; 1 etuda; 2 písně nebo přednesové skladby 

s automatickým doprovodem akordů (jedna z toho zpaměti) nebo 1 delší 

přednesová skladba 

5. ročník 

stupnice + T5 s obraty; 1 etuda; 2 písně nebo přednesové skladby 

s automatickým doprovodem akordů (jedna z toho zpaměti) nebo 1 delší 

přednesová skladba 

6. ročník 

stupnice + T5 s obraty; 1 etuda; 2 písně nebo přednesové skladby s automa- 

tickým doprovodem akordů (z toho jedna zpaměti) nebo 1 delší přednesová 

skladba 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 stupnice s akordy a jejich obraty; 2 skladby odlišného charakteru; z toho  

1 zpaměti 

I. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 stupnice s akordy a jejich obraty; 1 etuda; 2 skladby odlišného charakteru;  

z toho 1 zpaměti 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 

stupnice + T5 s obraty, 1 etuda nebo přednesová skladba klavírního 

charakteru, 2 písně nebo skladby s automatickým doprovodem nebo                  

1 rozsáhlejší skladba 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

1 etuda nebo přednesová skladba klavírního charakteru, 2 písně nebo skladby 

s automatickým doprovodem, nebo 1 rozsáhlejší skladba. 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.4 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA AKORDEON 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA AKORDEON 

 

     Akordeon je nástroj poměrně mladý, přesto zaujímá vedle klasických nástrojů významné místo. Je 

přenosným vícehlasým nástrojem, který plní funkci sólového, doprovodného i souborového nástroje. 

Pro svou barevnost je vhodný k interpretaci skladeb všech období a stylů.  

      Nástroj je spojován s hudbou lidovou, ale je využíván i v hudbě populární. Bývá využíván 

k interpretaci transkripcí klasické hudby nejrůznějších období a rovněž jej využívají skladatelé 

současné vážné hudby. Je velice vhodný k domácímu muzicírování. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na akordeon 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 

 
 Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího  
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na akordeon 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA AKORDEON 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň 
 

Přípravné studium 

 

Žák 

• umí správně sedět u nástroje a ví, jak nástroj upevnit 

• zná správné postavení rukou na obou manuálech 

• je schopen ukázat a pojmenovat hlavní části nástroje 

• pozná melodii stoupající, klesající; vysoký, hluboký tón 

• zopakuje elementární rytmické cvičení 

• zahraje pravou rukou jednoduché písně podle sluchu v pěti prstové poloze nebo snadné 

říkadlo 

•   umí zahrát basy v základní řadě (c, g, d) 

 

 

Základní studium I. stupně 
     

1. ročník 

 

Žák 

• umí správně sedět u nástroje, dokáže nástroj správně uchopit a upevnit 

• umí pojmenovat hlavní části nástroje 

• dokáže správně postavit ruce na obou manuálech 

• je schopen správně nasadit a ukončit tón 

• rozezná značky pro měchovou artikulaci 

• přečte a zahraje v houslovém klíči v rozsahu c1-g2 

• umí zahrát a spočítat notu celou, půlovou a čtvrťovou 

• zahraje tóny v základní řadě basové části s příslušnými durovými akordy c, G, g, d, f 

• umí hrát v legatu, staccatu, všemi prsty pravé ruky 

• je schopen zahrát oběma rukama snadnou píseň nebo cvičení 

• umí rozlišit základní druhy tempa (rychle, pomalu) 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• umí zahrát legato, staccato, tenuto v pravé ruce 

• umí podložit palec 

• zahraje noty osminové 

• zahraje stupnici C dur, G dur v rozsahu jedné oktávy zvlášť + T5 
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• umí vyhledat a zahrát v basové části v pomocné řadě od používaných tónů základní řady (f, c, 

g, d) 

• je schopen zahrát durový akordický doprovod staccato od používaných basů v základní řadě 

• umí hrát oběma rukama současně 

• dokáže vést měch podle značek v základní dynamice p-mf-f 

• umí rozlišit základní druhy tempa (pomalu rychle) 

 

  

3. ročník 

 

Žák 

• umí správně sedět, držet a upevnit nástroj 

• dokáže nástroj uložit, ví, jak jej čistit a přenášet 

• je schopen hrát v legatu, staccatu, tenutu 

• umí zahrát jednoduché dvojhmaty v pravé ruce 

• je schopen hrát v basové části v pomocné, základní, durové, septimové řadě 

• umí použít při hře doprovodů terciový a kvintový bas 

• zahraje durové stupnice do 3 # a 2 b dohromady, kvintakord s obraty melodicky i harmonicky 

zvlášť, uplatňuje důslednou sluchovou sebekontrolu 

• ovládá základy měchové techniky, hraje plynulé obraty bez přerušení podle značek, měch 

užívá k tvorbě dynamiky (p, mf, f, crescendo, decrescendo) 

• interpretuje naučenou skladbu nebo píseň zpaměti 

 

 

4. ročník 

 

     Žáci v tomto ročníku obvykle přecházejí na větší nástroj (záleží na fyzické vyspělosti žáka). Větší 

nástroj přináší větší rozpětí měchu, rozšíření dynamických možností nástroje, větší rozsah klávesnice 

a širší spektrum barevných možností nástroje (registrace). 

 

Žák 

• je schopen hrát dvojhmaty v intervalu tercie 

• umí zahrát náročnější rytmický útvar: tečkovaný rytmus, synkopa, triola 

• zahraje durové stupnice do 4 křížků a 4 béček, dohromady, kvintakord a jeho obraty 

harmonicky a melodicky dohromady 

• zahraje mollovou stupnici (a moll, harmonická, melodická) přes 1 oktávu zvlášť, kvintakord a 

jeho obraty zvlášť 

• umí najít a zahrát od základního basu akord durový, mollový, septimový, ví kde najít akord 

zmenšený 

• je schopen správně nasadit a ukončit tón, vnímá frázi 

• zahraje přednesové skladby různých stylových období 

• zahraje píseň nebo skladbu zpaměti 
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5. ročník 

 

Žák 

• dokáže použít dvojhmaty v různých intervalech, zahraje snadnou polyfonní – vícehlasou 

skladbu 

• zahraje stupnice durové do 4#, 4 b, mollové stupnice do 2 #, 1 b v rovném pohybu 

• umí zahrát melodickou ozdobu – příraz  

• dokáže doprovodit snadnou píseň hlavními harmonickými funkcemi (T, S, D) 

• je schopen uplatnit sluchovou sebekontrolu 

• u přednesových skladeb a písní umí použít další odstíny agogiky (accelerando, ritardando) 

• zahraje delší skladbu zpaměti 

  

 

6. ročník 

 

Žák 

• umí zahrát chromatickou stupnici pravou rukou 

• je schopen v levé ruce použít všechny druhy akordů 

• zahraje durové a mollové stupnice (do 4 #, 4 b) přes dvě oktávy rovným pohybem 

s příslušnými akordy, učí se hrát stupnice v protipohybu, hraje velký rozklad akordu 

• ví, jak zahrát akcent 

• zahraje přiměřeně obtížnou skladbu z listu (na úrovni 1. - 3. ročníku) 

• dokáže sám nastudovat přiměřeně obtížnou píseň a doprovodit ji podle akordických značek 

ve stylu polky, valčíku, pochodu 

• umí transponovat jednohlasou píseň s doprovodem (tóniny do 2 křížků, 1 béčka) 

• umí zahrát polyfonní skladbu, uplatňuje správnou měchovou a registrační techniku 

• zahraje zpaměti rozsáhlejší skladbu 

 

  

7. ročník 

 

Žák 

• dokáže použít nástroj v celém rozsahu v melodické i basové části 

• ovládá prstovou techniku v rámci svých motorických schopností, rozlišuje základní dynamiku 

v rozsahu pp-mf-f-ff, crescendo-decrescendo a využívá jich při hře 

• rozezná základní označení rejstříků a dokáže je prakticky použít 

• zahraje přiměřeně obtížné skladby z listu 

• zahraje zpaměti pedagogem vybrané skladby 

• podílí se na výběru skladeb, kde realizuje své hudební představy 
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II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

      Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení 

do II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia. Vyučuje se podle osnov I. stupně. 

Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah přípravného studia navrhne 

vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník  

 

Žák 

• ovládá základní dovednosti a návyky a měchovou techniku 

• je schopen samostatně nastudovat skladbu 

• zahraje vybrané stupnice v různých rytmických variacích v rovném pohybu i protipohybu, 

vybrané akordy ve čtyřhlasé úpravě 

• dokáže samostatně tvořit prstoklad 

• zahraje přiměřeně obtížnou skladbu z listu 

• rozezná základní označení rejstříků a je schopen je prakticky použít 

• umí doprovodit píseň podle akordických značek 

 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák 

• umí pracovat s tónem, vést měch, vybrané skladby hraje zpaměti 

• je schopen samostatně nastudovat skladbu 

• poslechem starších i současných nahrávek si tříbí vkus a tvoří přehled o skladbách různých 

stylů a žánrů, má přehled o využití nástroje ve světě v hudbě lidové, klasické i populární; po 

konzultaci s pedagogem se podílí na výběru skladeb a následnou interpretací se umí přiblížit 

formě a obsahu hudebního díla 

• zahraje přiměřeně obtížnou skladbu z listu 

• umí doprovodit píseň podle akordických značek ve stylu polky, valčíku, pochodu 

• ztransponuje snadnou píseň do tóniny s 2 #, 2 b a doprovodí ji základními harmonickými 

funkcemi (T, S, D-D7) 

• zahraje vybrané durové stupnice dohromady v protipohybu, vybrané akordy ve čtyřhlasé 

úpravě, určí a zahraje D7 v dané stupnici 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA AKORDEON  
  

I. STUPEŇ 

Přípravné studium pro I. stupeň 

Přípravné studium 2 snadné písničky nebo říkadla v pravé ruce podle sluchu 

Základní studium I. stupně 

1. ročník stupnice pravou rukou; 1 etuda z not; 1-2 lidové písně z not 

2. ročník 
1 stupnice zvlášť; 1 etuda z not; 1-2 lidové písně nebo přednesové skladbičky 

z not 

3. ročník 
1 stupnice + T5 s obraty; 1 etuda, 2 lidové písně nebo přednesové skladby  

(z nichž jedna zpaměti) 

4. ročník 
1 stupnice + T5 s obraty; 1 etuda; 2 písně nebo přednesové skladby (z nichž 

jedna zpaměti) 

5. ročník 
1 stupnice + T5 s obraty; 1 etuda; 2 písně nebo přednesové skladby (každá 

různého stylu,  z nichž jedna zpaměti) 

6. ročník 
1 stupnice + T5 s obraty; 1 etuda; 2 písně nebo přednesové skladby (každá 

různého stylu,  z nichž jedna zpaměti) 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 stupnice s akordy a jejich obraty; 1 etuda; 2 skladby odlišného charakteru, 

z toho 1 zpaměti, nebo 1 rozsáhlejší skladba 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 stupnice s akordy a jejich obraty; 1 etuda, 2 skladby odlišného charakteru; 

z toho 1 zpaměti 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
1 stupnice + T5 s obraty; 1 etuda; 2 skladby odlišného charakteru nebo              

1 rozsáhlejší 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

1 etuda, 2 skladby odlišného charakteru, nebo 1 rozsáhlejší skladba 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.5 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA CIMBÁL 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA CIMBÁL 

 

     Cimbál je deskový úderný strunný hudební nástroj. Má lichoběžníkový tvar, kde jsou nataženy 

ocelové struny, které se rozeznívají úderem paliček. Stáří se odhaduje na 2000 let. Pochází z Persie, 

odkud se dostal přes Balkán do Evropy. Dnes je využíván nejen v lidové hudbě, ale hojně i sólově a 

v různých hudebních seskupeních. 

     Vyučovací předmět Hra na cimbál je vyučován individuálně. Výuka cimbálu přináší klasické 

vzdělání cimbalistů, obsahuje především osvojení správné techniky hry na nástroj, tónový přehled, 

tvorbu tónu, pedalizaci, technickou zběhlost a základy melodické a harmonické improvizace.  V rámci 

studia se žáci naučí praktickému uplatnění hry na cimbál, především ve folklórním žánru. Kromě 

výuky hry na cimbál mohou žáci získat širší znalosti a informace o historii nástroje, jeho údržbě,           

o způsobech obalování paliček a základech ladění. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na cimbál 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 

 
 Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího  
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na cimbál 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA CIMBÁL 
 

 

Základní studium I. stupně 
 

 1. ročník 

 

Žák 

• popíše správné sezení u nástroje a správné držení paliček 

• umí zahrát dva základní typy úhozů, úhoz pevný a uvolněný 

• zahraje střídavě levou a pravou rukou zvlášť s vlastní kontrolou síly úhozu 

• při hře správně používá základní pedalizační výměny 

• zná schéma rozložení tónů v cimbálu od malého g po c3 

• předvede vybrané durové stupnice do 4 křížků, včetně malého a velkého akordického 

rozkladu 

• zahraje zpaměti jednoduchou píseň 

• zahraje jednohlasé cvičení v G klíči se správným paličkokladem (aplikaturou) 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• sedí správně u nástroje a kontroluje správné držení paliček 

• zahraje základní typy úhozů, úhoz pevný, uvolněný a dublovaný 

• hraje jak střídavě levou a pravou rukou zvlášť, tak i oběma rukama dohromady 

• při hře správně používá základní pedalizační výměny podle značek 

• zahraje tóny chromatické řady v rozsahu c1 až c3 

• předvede vybrané durové stupnice do 4 křížků a 2 béček včetně jejich akordických rozkladů 

• zahraje zpaměti cvičení z notového zápisu v G klíči se správným paličkokladem (aplikaturu) a 

se správnými výměnami pedálu 

• zahraje zpaměti jednohlasou lidovou píseň 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• sedí správně u nástroje a správně drží paličky 

• zahraje základní typy úhozů, úhoz pevný, uvolněný, dublovaný a hru legato 

• hraje střídavě levou a pravou rukou zvlášť, oběma rukama dohromady, sám kontroluje 

vyrovnanost úhozů 

• při hře správně používá základní pedalizační výměny dle daného zápisu 

• zahraje tóny chromatické řady v rozsahu malého c až c3 
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• správně používá předepsanou dynamiku a tempo, samostatně volí vhodný typ úhozů v určité 

části skladby 

• umí zahrát jednoduché cvičení podle notového zápisu v G klíči a v F klíči v rozsahu malého c 

až c3 

• předvede vybrané durové a mollové stupnice, včetně jejich akordických rozkladů 

v příslušných technických cvičeních 

• umí zahrát zpaměti lidovou píseň a k ní podle značek jednoduchý harmonický doprovod 

v harmonických funkcích T-D 

• zahraje zpaměti cvičení z notového zápisu v G klíči a v F klíči se správnou aplikaturou a se 

správnými výměnami pedálu 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• rozvíjí svoji technickou zběhlost a muzikální úroveň hry 

• dbá na čistotu pedalizace 

• pracuje na hudební paměti, harmonickém cítění 

• zdokonaluje 3hlasé arpeggio, zvládá 4hlasé 

• je veden k souhře s jinými nástroji a k různým druhům doprovodu 

• zdokonaluje hru tremollo 

• dokáže zahrát různé melodické ozdoby 

• zvládá jednoduché transpozice 

• zvládá tří i čtyřhlasé obraty akordů 

• hraje durové a mollové stupnice do 4 křížků a 4 bé v celém rozsahu nástroje 

• se orientuje a v procvičované stupnici dokáže zahrát základní harmonické funkce (T-S-D7) 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• dále rozvíjí svoji technickou zběhlost a muzikální úroveň hry 

• dokáže čistě pedalizovat 

• ovládá hru tremollo 

• je schopen zahrát 3hlasé arpeggio 

• ovládá dynamické výrazové prostředky 

• dokáže zahrát melodické ozdoby 

• zvládá tří i čtyřhlasé obraty akordů 

• dokáže pracovat s lidovou písní (základní způsoby doprovodu, harmonizace, zdobení 

melodie, transpozice) 

• hraje durové a mollové stupnice do 5 křížků a 5 béček v celém rozsahu nástroje 

• získané dovednosti uplatňuje v instrumentální praxi 
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6. ročník 

 

Žák 

• samostatně řeší problémy nástrojové hry (pedalizace, aplikatura, střídání paliček, frázování) 

• rozvíjí technickou zběhlost a čistotu hry, rytmickou přesnost a úhozovou vyrovnanost 

• udržuje a vylepšuje tónovou kulturu, osobitý projev při interpretaci skladeb 

• zdokonaluje hru tremola, tremola ve dvojhlasu, dynamiky 

• je schopen zahrát všechny stupnice dur a moll v celém rozsahu nástroje (rytmické varianty, 

chromatiku) 

• hraje v rámci stupnic tercie a ve snadnějších stupnicích sexty 

• upevňuje jistotu ve dvojhlasu různosměrném 

• rozšiřuje hru arpeggio o čtyřhlasé 

• chápe harmonické funkce v akordu, je schopen zahrát malou kadenci včetně dominantního 

septakordu 

• dokáže transponovat lehké lidové písně, ozdobně zahrát melodii a harmonicky ji doprovodit 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• akceptuje požadavky na technickou zběhlost a čistotu hry, rytmickou přesnost a úhozovou 

vyrovnanost 

• samostatně řeší problémy nástrojové hry (pedalizace, aplikatura, střídání paliček, frázování) 

• je schopen tónové kultury, osobitého projevu při interpretaci skladeb 

• je schopen hodnocení vlastní hry a sebereflexe 

• dokáže samostatně pracovat s lidovou písní i skladbami klasickými 

• ovládá hru tremollo, tremollo ve dvojhlasu, crescendo a decrescendo 

• dále upevňuje získanou jistotu ve dvojhlasu různosměrném 

• ovládá hru 4hlasého arpeggia 

• chápe harmonické funkce akordu, je schopen zahrát malou kadenci včetně dominantního 

septakordu 

• je schopen hrát v rychlejším tempu všechny stupnice dur a moll, rytmické varianty, 

chromatickou stupnici 

• hraje v rámci stupnic tercie a ve snadnějších stupnicích sexty 
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II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

      Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení 

do II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro 

I. stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

  
 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník  

 

Žák 

• zvládá formy cimbálové hry: tremollo ve dvojhlase, veškeré druhy úhozu, dvojhlasé intervaly, 

skoky, vícehlasé arpeggio 

• rozvíjí své improvizační a invenční schopnosti 

• hraje čistě, vyrovnaným úhozem, s pohotovou pedalizací 

• zvládá dynamiku, frázování 

• dokáže tvořit kulturní a kultivovaný tón 

• je náročný a kritický k vlastní hře 

• chápe hlubší obsah studovaného díla  

• při studiu stupnic prohlubuje technickou dovednost o hru sext, oktáv a větší kadence 

• má osvojenou náročnější techniku, jsou prohloubeny jeho výrazové schopnosti 

• je schopen utvořit si osobitý přístup k interpretovaným skladbám 

• používá různé druhy paliček 

• dovede hrát samostatně i v jiných seskupeních 

 

 

3. a 4. ročník  

 

Žák 

• hraje čistě, vyrovnaným úhozem, s pohotovou pedalizací 

• má osvojenou náročnější techniku, jsou prohloubeny jeho výrazové schopnosti 

• při studiu stupnic prohlubuje technickou dovednost o hru sext, oktáv a velké kadence 

• zvládá dynamiku, frázování 

• dokáže tvořit kultivovaný a kulturní tón 

• je vybaven takovými hudebním i technickými znalostmi a dovednostmi, aby byl schopen 

stylově čisté interpretace přiměřeně náročných skladeb sólových, komorních i souborových 

• vnímá hudbu jako prostředek vlastního vyjádření a jako přirozenou a nezbytnou součást 

svého dalšího života 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA CIMBÁL  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 3 lidové písně 

2. ročník 1 stupnice durová; 1 cvičení; 1 lidová píseň 

3. ročník 1 stupnice durová + akord; 1 cvičení; 1 lidová píseň; 1 přednesová skladba 

4. ročník 1 stupnice durová + akord; 1 cvičení; 1 lidová píseň; 1 přednesová skladba 

5. ročník 1 stupnice mollová + akord; 1 cvičení; 1 lidová píseň; 1 přednesová skladba 

6. ročník 1 stupnice mollová + akord; 1 cvičení; 1 lidová píseň; 1 přednesová skladba 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 stupnice dur; 1 stupnice moll + akordy; 1 cvičení; 1 lidová píseň;                        

1 přednesová skladba 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 stupnice dur nebo moll + akordy; 1 cvičení; 1 lidová píseň; 1 přednesová 

skladba 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
1 stupnice dur; 1 stupnice moll + akordy; 1 cvičení; 1 lidová píseň;                        

1 přednesová skladba 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.6 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA HOUSLE 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA HOUSLE 
 

     Housle mají hlubokou tradici v evropské klasické hudbě, většina skladatelů jim věnovala důležitou 

část svého díla. Jsou nejmenší z rodiny smyčcových nástrojů. Prostřednictvím hry na housle chceme 

rozvíjet hudební cítění žáků a vychovávat budoucí profesionální a amatérské umělce.  

     Žák postupně získává technické základy hry na nástroj, rozvíjí se jeho hudební představivost a 

schopnost hudebního vyjádření. Žák proniká do tajů hudební řeči a jejího notového zápisu. Poznává 

charakteristické znaky hudby různých historických období. Žák pěstuje také schopnost naslouchat a 

přizpůsobit se spoluhráčům v nejrůznějších formách instrumentální praxe. Kvalitě výuky a průpravě 

dopomáhá dobře zvolená literatura.  

     Výuka probíhá v předmětech hra na housle a hudební nauka. Kolektivní výuka je realizována 

předmětem instrumentální praxe. 

 

   

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na housle 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 

 
 Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na housle 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA HOUSLE 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň 

 

Přípravná hudební výchova (PHV)  
 

Žák 

• pojmenuje názvy strun 

• předvede vzpřímený postoj při držení nástroje 

• použije správný způsob držení smyčce 

• ovládá postavení prstů ve vybraném prstokladu v poloze nástroje odpovídající jeho fyzickým 

možnostem 

• zahraje jednoduchý motiv pizzicato 

• zahraje jednoduchý motiv arco na prázdných strunách 

 

Přípravné studium  

 

Žák 

• vyjmenuje názvy strun 

• pojmenuje části houslí a smyčce 

• předvede uvolněné držení houslí a smyčce a správný postoj při hře 

• je seznámen se zásadami pro rovné vedení smyku 

• zahraje různými částmi smyčce na prázdných strunách se správnou polohou lokte 

• ovládá postavení prstů ve vybraném prstokladu v poloze nástroje odpovídající jeho fyzickým 

možnostem 

• zahraje v pizzicatu jednoduchý motiv, arco na prázdných strunách 

 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák 

• předvede uvolněné držení těla i nástroje při správném postoji 

• ovládá správné postavení prstů levé ruky ve vybraném základním prstokladu 

• využije motoriky levé ruky k rozvoji pohyblivosti prstů 

• předvede dle svých možností lehké a přirozené držení smyčce a jeho rovné vedení 

• zahraje detašé dolní i horní polovinou smyčce a celým smyčcem 

• zkoordinuje pohyb levé a pravé ruky 

• rozumí souvislosti noty a prstu na struně 

• zahraje jednoduchou píseň nebo skladbičku zpaměti 
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2. ročník 

 

Žák 

• stojí uvolněně při držení nástroje 

• využije při hře základní návyky a dovednosti (správné držení těla, koordinace pohybu pravé i 

levé ruky, postavení prstů nad strunami) 

• využije motoriky levé ruky k dalšímu rozvoji pohyblivosti prstů levé ruky 

• ovládá hru v základních prstokladech dur a moll a jejich spojení na jednoduchých melodiích a 

písních 

• s pomocí učitele si zkontroluje správnou intonaci (pomocí klavíru) 

• dle svých fyzických možností použije hru celým smyčcem i jeho částmi 

• ovládá hru detaché a legato 

• rozliší dynamiku p, f 

• rozliší základní rytmické hodnoty (nota celá, půlová, čtvrťová) 

• prokáže schopnost souhry s jiným nástrojem 

 

  

3. ročník 

 

Žák 

• realizuje uvolněné držení nástroje a správný postoj při hře 

• použije dosud probrané a nově poznané prstoklady 

• ovládá hru dalších prstokladů dle zvolené školy 

• je seznámen se spojováním zvládnutých prstokladů 

• použije dělení smyčce a kombinaci již zvládnutých smyků, legato, detaché, martelé 

• je schopen orientovat se v jednoduchém notovém zápise 

• rozliší základní dynamické pojmy f, mf, p 

• předvede hru v pomalém tempu 

• je schopen zahrát kratší skladbu zpaměti 

• zvládá souhru s jiným nástrojem 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• použije pro tvorbu kvalitního tónu celkovou uvolněnost při jednotlivých druzích smyků 

• je schopen celkového uvolnění pravé paže se snahou o plynulost pohybu 

• využije vzájemné kombinace již zvládnutých smyků (detaché legato, martelé, staccato) 

• ovládá nácvik prstokladů v první poloze 

• zahraje stupnice dur i moll a rozložený kvintakord ve smykových obměnách 

• prokáže základy hry ve třetí poloze 

• ovládá při hře změny v tempech a pohyb v dynamice 

• předvede průpravná cvičení k technice vibrata a je schopen je aplikovat na dlouhých tónech 

• zahraje kratší skladby zpaměti 
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5. ročník 

 

Žák 

• předvede hru v probraných polohách i jejich výměny 

• zahraje stupnice dur, moll přes dvě oktávy s výměnou do III. polohy 

• předvede získané dovednosti v technice levé i pravé ruky 

• ovládá používané smyky ve vzájemných kombinacích a rytmických obměnách 

• dodržuje rytmus a použije smysl pro intonační a hudební představivost 

• zahraje a pozná skladby různých slohových období 

• použije dle svých možností výrazové složky hry (dynamiku, frázování, vibrato, výměna 

smyčce, změny tempa) 

• je schopen dát do souvislosti notové označení pro rytmické zpomalení resp. zrychlení a 

dokáže je interpretovat 

• kratší skladby zahraje zpaměti 

 

 

6. ročník 

 

Žák 

• je seznámen s možnostmi zdokonalování techniky levé ruky 

• kontroluje sluchem intonaci při hře v polohách a kvalitu tónu 

• hraje ve vyšších polohách 

• je schopen zlepšování přednesové stránky hry 

• použije vibrato ve spojení s kvalitou tónu a přednesu, dle individuálních schopností 

• prokáže schopnost intonační a hmatové orientace při hře v polohách 

• zahraje v rychlejších tempech, náročnějších rytmech a smykových kombinacích 

• zahraje a poznává skladby různých slohových období 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• využije získané znalosti k řešení prstokladů a smykových variant při nácviku skladby 

• rozliší hudební styly a žánry 

• je schopen vybrat skladby podle svého vkusu a zájmu 

• použije k rozšíření přehledu o různých stylech a žánrech nejen hru, ale i poslech hraných 

skladeb 

• využije hru z listu jako prostředek k seznámení se se skladbami 

• prokáže schopnost tónové a intonační sebekontroly zejména ve vyšších polohách 

• je schopen rozvoje techniky levé ruky na probíraných hudebních materiálech 

• ovládá hru v polohách a jejich plynulé výměny 

• využívá všechny části smyčce ve všech dynamických škálách 
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II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

      Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení 

do II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro 

I. stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

  

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník  

 

Žák 

• je schopen samostatně uplatnit získané technické a výrazové dovednosti 

• předvede uvolněnou výměnu poloh při hře probíraného materiálu 

• předvede dle svých možností dvojzvuky, dvojhmaty a vícezvuky 

• je schopen sebereflexe při hře dvojhmatů a ve vyšších polohách 

• použije různé způsoby a kombinace smyků a dokončuje jejich studium 

• zrealizuje využití výrazových složek hry 

• dodržuje zásady interpretace skladeb různých stylů a žánrů 

• interpretuje z listu skladby přiměřené obtížnosti 

 

 

3. a 4. ročník  

 

Žák 

• prokáže technickou úroveň (pohyb levé ruky po hmatníku, různé druhy smyků),dle 

individuálních možností 

• ve vyšších polohách je schopen samostatné intonační sebekontroly 

• při hře kombinuje všechny probrané druhy smyků 

• předvede práci s barvou a kvalitou tónu 

• je schopen dát do souvislosti vztah mezi slohovými obdobími a provedením skladby a dokáže 

výrazovými prostředky hry vyjádřit jejich odlišnosti 

• je schopen samostatně řešit otázky smyků, prstokladů a také výrazu jednotlivých skladeb 

• dokáže samostatně rozhodnout o výběru technických a výrazových prostředků při nácviku 

skladeb 

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

k samostatnému výběru a studiu skladeb 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA HOUSLE  
  

I. STUPEŇ 

Přípravné studium pro I. stupeň 

PHV 1 melodie, cvičení nebo píseň přednesená pizzicato nebo arco 

Přípravné studium 1 melodie; cvičení nebo píseň přednesená pizzicato nebo arco 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 
1 durová stupnice v probíraném prstokladu; 1 etuda, cvičení z probírané školy 

nebo skladbička technického charakteru; 1 píseň nebo přednesová skladba 

2. ročník 
1 durová stupnice v rozsahu jedné oktávy; akord ke stupnici; 1 etuda nebo 

skladbička technického charakteru; 1 přednesová skladbička 

3. ročník 

1 durová nebo 1 mollová stupnice v rozsahu dvou oktáv; či stupnice v poloze 

rozsahu jedné  oktávy, akord ke stupnici; 1 etuda nebo skladba technického 

charakteru; 1 přednesová skladba 

4. ročník 
1 durová nebo mollová stupnice v rozsahu dvou oktáv; akord ke stupnici;         

1 etuda nebo skladby technického charakteru; 1 přednesová skladba 

5. ročník 
1 stupnice dur nebo moll s přechodem do polohy; akord ke stupnici; 1 etuda 

nebo skladba  technického charakteru; 1 přednesová skladba  

6. ročník 
1 durová nebo mollová stupnice s výměnou poloh a její akordy; 1 etuda nebo 

skladba technického charakteru; 1 přednesová skladba 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 durová a mollová stupnice s výměnou poloh a její akordy; 2 etudy rozdílného 

charakteru; 1 přednesová skladba 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 durová nebo mollová stupnice přiměřené obtížnosti a její akordy; 1 etuda 

nebo skladba technického charakteru; 1 přednesová skladba 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 

1 durová nebo mollová stupnice přes tři oktávy, akord k hrané stupnici;             

1 etuda nebo přednesová skladba technického charakteru; 1 přednesová 

skladba 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.7 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VIOLU 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA VIOLU 

 

     Viola je součástí skupiny smyčcových hudebních nástrojů. Díky svému hlubšímu altovému zvuku 

tvoří doplňující článek mezi horními a spodními hlasy, proto jsou hráči na violu nepostradatelní ve 

skupinové výuce (soubory komorní, orchestrální, folklórní). V současné době se viola stále častěji 

uplatňuje i jako sólový nástroj. 

     Viola, oproti houslím, klade na hráče mnohem větší fyzické nároky, především kvůli většímu 

rozměru nástroje. Vyžaduje větší rozpětí ruky a větší tlak prstů na struny. Proto je nutné brát ohled 

na fyzické dispozice zájemců o hru na violu, zejména v případě nižšího věku, kdy žák začíná studium 

na violu menší velikosti. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 

 
 Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na violu 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA VIOLU 
 

 

Základní studium I. stupně  
 

1. ročník 

 

Žák 

• vyjmenuje názvy strun, orientuje se v altovém klíči, pojmenuje části violy a smyčce 

• předvede uvolněné držení violy a smyčce a správný postoj při hře 

• kombinuje hru celým a polovinami smyčce 

• předvede hru v probraných prstokladech a jejich kombinací na probíraných cvičeních 

• prokáže schopnost souhry s jiným nástrojem 

 

  

2. ročník 

 

Žák 

• orientuje se v altovém klíči včetně notových posuvek 

• cíleně uvolňuje pravou paži 

• užívá základní dynamiku (p, mf, f) 

• zahraje legato s přechodem přes strunu 

• prokáže základy hry ve 3. poloze 

 
 

3. ročník 
 
Žák 

• ovládá hmatovou a intonační sebejistotu v 1. poloze 

• zvládá kombinace smyků legato a detaché hrané přes struny 

• umí rozlišit širší dynamiku – crescendo, decrescendo 

• předvede hru zpaměti u kratších skladeb 

• předvede hru v probíraných polohách (1. a 3. poloha) a jejich základní výměny na 
jednoduchých cvičeních 

 
 

4. ročník 
 

Žák 

• ovládá funkčnost a kvalitu tónu 

• hraje v polohách s použitím jednoduchých výměn (1. a 3. poloha) 

• je schopen hrát z listu velmi jednoduchý notový zápis 

• přečte a zahraje noty v altovém klíči 
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5. ročník 

 

Žák 

• ovládá výměny poloh v rámci dané skladby 

• zahraje vybrané stupnice dur a moll přes 2 oktávy s přechodem do 3. polohy 

• zvládá přesný rytmus a vystižení předepsaného tempa 

• předvede hru z listu 

• je schopen dát do souvislosti označení pro rytmické zpomalení a zrychlení a dokáže je 

interpretovat 

• uplatňuje sluchovou sebekontrolu 

 

  

6. ročník 

 

Žák 

• předvede intonační jistotu a představivost při hře v polohách 

• je schopen zahrát zpaměti kratší přednesovou skladbu 

• zahraje probrané smyky v rychlejších tempech 

• ovládá základní dvojhmaty a melodické ozdoby 

• umí naladit svůj nástroj 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• čte a hraje v altovém klíči 

• čte a hraje při přechodu do G klíče 

• ovládá intonační a tónovou sebekontrolu 

• ovládá základní dvojhmaty 

• využije získané znalosti k řešení prstokladů a smykových variant při nácviku skladeb 

• samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu 

• rozezná různé styly a žánry 

 

 

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 
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Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník  

 

Žák 

• je schopen výběru přiměřeně náročné skladby dle svých interpretačních schopností 

• předvede uvolněnou výměnu poloh při hře cvičení a přednesových skladeb 

• zahraje dle svých možností dvojzvuky, dvojhmaty a vícezvuky 

• použije různé způsoby a kombinace smyků a dokončil jejich studium 

• dodržuje zásady interpretace skladeb různých slohových období 

 

 

3. a 4. ročník  

 

Žák 

• prokáže technickou úroveň (pohyb levé ruky po hmatníku, různé druhy smyků dle svých 

individuálních možností 

• ve vyšších polohách je schopen intonační sebekontroly 

• předvede v přiměřeném tempu hru z listu 

• zná zápis a provedení umělých flažoletů 

• dokáže rozhodnout o výběru technických a výrazových prostředků při nácviku skladeb 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA VIOLU  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium pro I. stupeň 

1. ročník 
1 stupnice v probíraném prstokladu; 1 etuda nebo skladba technického 

charakteru; 1 přednesová etuda 

2. ročník 
1 durová nebo mollová stupnice v rozsahu dvou oktáv, akord k hrané stupnici; 
1 etuda nebo  skladba technického charakteru; 1 přednesová skladbička 

3. ročník 
1 durová stupnice v rozsahu dvou oktáv, akord k hrané stupnici; 1 etuda nebo 
skladby technického charakteru; 1 přednesová skladba 

4. ročník 
1 durová nebo mollová stupnice v rozsahu dvou oktáv, akord k hrané stupnici; 

1 etuda nebo skladba technického charakteru; 1 přednesová skladba 

5. ročník 
1 durová nebo mollová stupnice v rozsahu dvou oktáv, akord k hrané stupnici; 

1 etuda nebo skladba technického charakteru; 1 přednesová skladba 

6. ročník 
1 durová nebo mollová stupnice v rozsahu dvou oktáv, akord k hrané stupnici; 

1 etuda nebo  skladba technického charakteru; 1 přednesová skladba 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 durová a mollová stupnice s výměnou poloh a její akordy; 2 etudy rozdílného 

charakteru; 1 přednesová skladba 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 durová nebo mollová stupnice přiměřené obtížnosti a její akordy; 1 etuda 

nebo skladba technického charakteru; 1 přednesová skladba 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
1 durová nebo mollová stupnice přes tři oktávy, akord k hrané stupnici; 1 

etuda nebo skladba technického charakteru; 1 přednesová skladba 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.8 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VIOLONCELLO 

 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA VIOLONCELLO 

 

     Violoncello má v rodině smyčcových nástrojů významné místo, a to jak v různých instrumentálních 

formacích, tak jako výrazný a jedinečný nástroj sólový.  

     Ladění strun nástroje je C, G, d, a, notace se píše v klíči F, ve vyšších polohách také v tenorovém 

klíči C, někdy i v klíči G. Při hře se violoncello drží mezi koleny a o podlahu se opírá bodcem, má 

silnější a o 2–3 cm kratší smyčec než housle.  

     V současné době vývoj technických a výrazových možností ve hře na violoncello vrcholí, stoupající 

nároky vyžadují začínat se studiem už v raném školním věku, a to na nástroji přiměřené velikosti. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na violoncello 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 

 
 Poznámka:  
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
 */ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na violoncello 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA VIOLONCELLO 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň 
 

Přípravné studium  

 

Žák 

• zná stavbu nástroje, jeho jednotlivé části a názvy strun    

• je schopen správnému sezení u nástroje, držení nástroje i smyčce 

• hraje různými částmi smyčce na prázdných strunách   

• zvládne postavení levé ruky na hmatníku v základní poloze na všech strunách 

• hraje v 1. poloze 

• zahraje z not i zpaměti lidové písně 

• je schopen sloučit úkony obou rukou nejprve ve hře pizzicato a následně arco 

 

     

Základní studium I. stupně  
 

1. ročník 

 

Žák 

• ovládá správné návyky při sezení s nástrojem a dbá na uvolnění hracího aparátu 

• je schopen hry v 1. poloze a výměny do 4. polohy 

• dovede zahrát úzkou a širokou polohu 

• používá základní technické prostředky pro ovládání celého smyčce i jeho částí, zvládne 

elementární smyky 

• zvládne přechody smyčcem na vedlejší strunu 

• zahraje písně, případně skladbičky malých forem, a to jak z not, tak zpaměti 

 

  

2. ročník 

 

Žák 

• umí rozšířit základní polohu oběma směry 

• zahraje vybrané stupnice přes 1-2 oktávy 

• rozlišuje dynamiku (p, f) 

• je schopen souhry v jednoduchých skladbách či písních s druhým nástrojem 

• umí hrát všemi částmi smyčce v kombinacích se smyky detaché, legato a staccato 

• zahraje drobné přednesové skladby zpaměti 
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3. ročník 

 

Žák 

• ovládá ladění nástroje podle svých schopností 

• ovládá širší dynamické možnosti nástroje 

• aplikuje samostatně získané návyky a dovednosti ke kultivaci tónu a nácviku vibria 

• intonuje v daných polohách pomocí sluchové analýzy 

• zvládá souhru s druhým nástrojem 

• čte notový zápis a orientuje se na hmatníku v základní a ve 4. poloze 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• zahraje vybrané dvojhmaty a přirozené flažolety 

• zvládne výměny nižších poloh 

• ovládá hru z listu – jednoduché lidové písně 

• vysvětlí důležitost domácí přípravy a zhodnotí svůj přístup k ní 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• zahraje noty v tenorovém klíči 

• zvládne hru melodických ozdob (příraz, nátryl) a dvojhmatů v 1. – 4. poloze 

• používá při interpretaci kombinace jednotlivých poloh 

• dovede uplatnit vlastní názor na interpretovanou skladbu 

• zahraje z listu drobné instruktivní sklady 

• ovládá hru levou rukou na hmatníků až po oktávový flažolet 

 

  

6. ročník 

 

Žák 

• je schopen orientace v notovém zápisu G klíči a ovládá první palcovou polohu 

• dokáže upevňovat intonační jistotu ve hře v probraných polohách 

• zvládá výměny probraných poloh a využívá jejich kombinace 

• interpretuje zadané skladby s osobitým hudebním projevem a dovede aplikovat své vlastní 

prstoklady, smyky a frázování 

• ovládá hru přirozených a umělých flažoletů, řadové staccato a skákavé smyky 
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7. ročník 

 

Žák 

• prokáže technickou pohotovost, zběhlost a intonační jistotu, tónovou kulturu a nároky na 

vlastní hudební projev 

• vysvětlí použití různých smyků a použije je při interpretaci skladby, volbu odůvodní 

• zvládne hru z listu skladeb přiměřené obtížnosti 

• zahraje různé hudební formy 

• je schopen rozvíjet své agogické cítění 

• vystihne náladu a charakter při interpretaci skladeb odlišných stylů a žánrů  

• dokáže podrobit svůj výkon autokritice  

 

 

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 

 

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• čte a hraje noty v tenorovém klíči 

• ovládá dvojhmaty a různé druhy smyků, včetně virtuózních – spiccato, staccato 

• rozlišuje hru v úzké a široké poloze 

• dokáže vědomě použít různé způsoby vibrata a zabarvení tónu 

• je schopen samostatně uplatnit získané technické a výrazové prostředky a dovede provést 

jejich výběr pro interpretaci skladeb odlišných slohových období 

• prokáže zdokonalení prstové techniky levé ruky na technicky náročnější skladbě 

• interpretuje z listu jednoduché skladby ve správném rytmu a dynamice 

 

 

3. a 4. ročník  

 

Žák 

• dokáže správně navrhnout a použít odpovídající prstoklady 
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• je schopen správně přečíst notový zápis studovaných skladeb 

• umí vysvětlit způsoby nácviku hry zpaměti a dovede je aplikovat v praxi 

• realizuje základní cvičení pro uplatnění palcové polohy 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA VIOLONCELLO  
  

I. STUPEŇ 

Přípravné studium pro I. stupeň 

Přípravné studium žák zahraje pizzicato nebo arco cvičení, melodii nebo píseň 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 1 stupnice, 1 etuda nebo cvičení, 1 píseň nebo přednesová skladba 

2. ročník 1 durová stupnice přes 2 oktávy; 1 etuda a 1 přednesová skladba zpaměti 

3. ročník 
1 durová a 1 mollová stupnice a T kvintakord v rozsahu 2 oktáv; 1 etuda 

s výměnou poloh, 1 přednesová skladba zpaměti 

4. ročník 
1 durová a 1 mollová stupnice v rozsahu 2 oktáv, rozložený T kvintakord 

k hrané stupnici; 1 etuda; 1 přednesová skladba zpaměti 

5. ročník 

1 durová a 1 mollová stupnice v rozsahu 3 oktáv, rozložený T kvintakord 

k hrané stupnici; 1 etuda; 1 přednesová skladba zpaměti. Hru z listu žák 

předvede na krátké kompozici  s obtížností odpovídající látce 2. ročníku 

6. ročník 

1 durová a 1 mollová stupnice do 4 #, 4 b v rozsahu 3 oktáv, rozložené akordy 

k daným stupnicím; 1 etuda; 1 přednesová skladba zpaměti. Hra z listu: 

kompozice na úrovni o 3.-4. ročníku.  

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 durová a 1 mollová stupnice přes 3 nebo 4 oktávy s rozloženým tónickým a 

dominantním  akordem; 2 etudy, z toho 1 s užitím palcové polohy; 2 

přednesové skladby různého charakteru nebo stylu 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 

1 durová a 1 mollová stupnice přes 3 oktávy s rozloženým tónickým a 

dominantním akordem;  2 etudy, z toho 1 s užitím palcové polohy;                       

2 přednesové skladby různého charakteru 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
1 durová nebo mollová stupnice v rozsahu 4 oktáv, rozložené T S D akordy 

k hrané stupnici; 2 etudy, z toho 1 s užitím palcové polohy 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

  

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.9 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KONTRABAS 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA KONTRABAS 

 

     Kontrabas je největší smyčcový hudební nástroj, který má také ze všech těchto nástrojů nejhlubší 

rozsah. Široké využití má v klasické hudbě, kde je součástí symfonických i komorních orchestrů, ale 

uplatní se například i v žánrech, jako: folk, jazz, folklor, country atd.  

     Pro sólový nástroj existuje literatura z různého období, a to nejen původně pro tento nástroj 

zkomponovaná, ale také množství přepisů z jiných nástrojů. V komorní hře je nástroj využit zvláště 

v kombinaci s violou, houslemi a často s dalšími kontrabasy ve formě tria či kvarteta.  

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na kontrabas 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 

 
 Poznámka:   
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
  
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na kontrabas 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 

 

 

 



  

    59 

 
  
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM     
ZUŠ, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace 

 

  

OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA KONTRABAS 
 

 

Základní studium I. stupně  
 

1. ročník 

 

Žák 

• popíše nástroj a zná jeho využití v hudbě 

• ovládá správné držení nástroje a základy herní techniky 

• zahraje základními smyky détaché a legato a používá základní technické prvky pro ovládání 

celého smyčce i jeho částí 

• orientuje se v notovém zápisu v rozsahu základní polohy a tyto vědomosti spojuje s fixací 

probíraného prstokladu 

• ovládá jednoduchá prstová a rytmická cvičení 

• užívá sluchu k rozvoji hudební představivosti 

 

  

2. ročník 

 

Žák 

• používá hru v základní a první poloze 

• ovládá synchronizaci pravé a levé ruky 

• zahraje jednoduchou skladbu zpaměti 

• provádí výměnu mezi probranými polohami 

• rozlišuje základní dynamiku (p, mf, f) 

• samostatně studuje části jednoduchých skladbiček a etud 

• používá intonační sebekontrolu 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• ovládá kompletní notaci do první polohy 

• zahraje stupnice v rozsahu probraných poloh včetně rozložených akordů 

• samostatně aplikuje získané dovednosti při hře smyčcem 

• nasazuje pevný a kvalitní tón 

• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 

• je schopen souhry s dalším nástrojem 
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4. ročník 

 

Žák 

• orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a jejich notovém zápisu 

• ovládá hru v již probraných polohách 

• užívá celkové uvolnění pravé paže se snahou o plynulost pohybu 

• využívá vzájemné kombinace již zvládnutých smyků (legato, détaché, staccato) 

• zdůvodní použití výrazových prostředků 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• se orientuje v notaci a prstokladu na hmatníku do druhé polohy  

• ovládá výměny mezi jednotlivými polohami 

• předvede používané smyky ve vzájemných kombinacích a rytmických obměnách 

• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 

• navrhne vhodné prstoklady a smyky 

 

  

6. ročník 

 

Žák 

• orientuje se v probraných polohách 

• interpretuje přiměřeně obtížné skladby s využitím výrazových prostředků 

• je schopen hry jednoduché skladby z listu a zpaměti 

• používá základní melodické ozdoby (příraz, nátryl, trylek) 

• ovládá schopnost samostatného studia 

• zahraje probrané smyky v rychlejších tempech (legato, détaché, staccato) 

• ovládá hru jednoduchých dvojhmatů 

• dokáže popsat hru vibrato 

 

  

7. ročník 

 

Žák 

• ovládá základní nástrojovou techniku, hraje s tónovou kulturou 

• orientuje se v notovém zápise i ve složitějších rytmech 

• zvládá hru z listu i obtížnějších partů 

• používá nabytých znalostí a dovedností při studiu skladeb 

• interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů 

• sám aktivně přistupuje k výběru skladeb  

• samostatně pracuje s výrazovou složkou hry 

• v pomalejších skladbách je schopen užít vibrata 
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• využívá všechny své schopnosti při hře v různých hudebních seskupeních 

 

  

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník  

 

Žák 

• používá získané technické a výrazové dovednosti 

• je schopen intonace a přesnosti při hře v polohách 

• ovládá techniku hry (držení smyčce, uvolněnost pravé ruky, správná funkce zápěstí) 

• orientuje se v notovém zápise 

• podílí se a postupně samostatně řeší prstokladové, smykové a výrazové varianty při nácviku 

interpretaci skladeb 

• využívá ve vhodných místech vibrata 

• má názor na vlastní i slyšenou interpretaci skladeb různého slohového období 

 

 

3. a 4. ročník  

 

Žák 

• zvládá výměny ve všech probraných polohách 

• samostatně rozhoduje o výběru technických a výrazových prostředků při nácviku skladby 

• zapojuje se do práce v různých hudebních seskupeních 

• ovládá kombinace smykových variant 

• je schopen reflexe a sebereflexe pro svůj další umělecký růst 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA KONTRABAS  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 
1 durová stupnice v probíraném prstokladu; 1 etuda, cvičení z probírané školy 

nebo skladbička technického charakteru; 1 píseň nebo přednesová skladbička 

2. ročník 
1 durová stupnice; 1 etuda nebo skladbička technického charakteru;                  

1 přednesová skladbička 

3. ročník 
1 durová nebo mollová stupnice, akord k hrané stupnici; 1 etuda nebo skladba 

technického charakteru; 1 přednesová skladba. 

4. ročník 
1 durová nebo mollová stupnice, akord k dané stupnici; 1 etuda nebo skladba 

technického charakteru, 1 přednesová skladba.  

5. ročník 
1 stupnice durová nebo mollová, akord k dané stupnici; 1 etuda nebo skladba 

technického charakteru; 1 přednesová skladba 

6. ročník 
1 durová nebo mollová stupnice s výměnou poloh a její akordy; 1 etuda nebo 

skladba technického charakteru; 1 přednesová skladba 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 stupnice dur nebo moll, akord k dané stupnici; 1 etuda nebo skladba 

technického charakteru; 1 přednesová skladba 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 durová nebo mollová stupnice, akord k dané stupnici; 1 etuda nebo skladba 

technického charakteru; 1 přednesová skladba 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 

1 durová nebo mollová stupnice přes dvě oktávy, akordy k hrané stupnici;          

1 etuda nebo přednesová skladba technického charakteru; 1 přednesová 

skladba 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 

 

 

 

  

 



  

    63 

 
  
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM     
ZUŠ, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace 

 

  

6.10  STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 

 

     Zobcová flétna je dřevěný dechový nástroj, pocházející z lidové píšťaly. Uplatnění zobcové flétny je 

jak v sólové, tak i v souborové a komorní hře, kde se uplatní od sopraninové až po basovou. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 
 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 

 
 Poznámka:   
 vyučovací předmět „Hra na zobcovou flétnu“ je vyučován individuálně 
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 

 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň 
 

Přípravná hudební výchova (PHV) 

 

Žák 

• je seznámen s nástrojem 

• dokáže vytvořit tón 

• zahraje noty a pomlky (celé, půlové, čtvrťové) 

• zahraje jednoduchou lidovou píseň  

• předvede držení nástroje (levá ruka) 

 

 

Přípravné studium  

 

Žák 

• je seznámen s nástrojem 

• zvládá základy hry na zobcovou flétnu 

• je seznámen se základy dechové a prstové techniky 

• zvládá držení nástroje a postoj při hře 

• zahraje z not noty celé, půlové, čtvrťové 

 

 

Základní studium I. stupně  
 

1. ročník 

 

Žák 

• ovládá správné návyky, dechovou a prstovou techniku přiměřeně věku žáka 

• je schopen vytleskat jednoduchý rytmus, který pak zahraje 

• používá artikulační slabiky v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

• zahraje noty a pomlky celé, půlové, čtvrťové, notu tříčtvrťovou 

• zvládá jednoduché vazby v legátu po dvou tónech 

• dokáže zahrát lidovou píseň, lehké a moderní skladbičky 

• používá tónový rozsah C1-D2 diatonicky 

• hraje v dvojhlase s učitelem, s doprovodem jiných nástrojů 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• zvládá tónový rozsah C1-G2, včetně tónu fis1, b1, cis2, fis2 
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• hraje v taktech 4/4, 3/4, 2/4, používá také noty osminové v taktech 3/8, 6/8 

• dokáže zahrát v legátu více tónů 

• zahraje v duu a s doprovodem 

• zahraje stupnice durové do 1 #, 1 b a akord 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• ovládá základní výrazové prostředky (legato, staccato, detaché) 

• dokáže zahrát vyrovnaně delší úseky osminových not 

• zahraje složitější rytmické útvary s použitím noty čtvrťové s tečkou a synkopy 

• zná základní melodické ozdoby (příraz, nátryl)  

• zahraje stupnice durové a mollové do 1 #, 1 b a akord 

• zahraje v duu, triu a s doprovodem 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• rozezná běžné výrazové, agogické, tempové a dynamické označení 

• je schopen dodržovat předepsané nádechy 

• orientuje se v náročnějších rytmických útvarech 

• zahraje melodickou ozdobu trylek 

• zahraje stupnice durové a mollové do 2 #, 2 b a akord 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• ovládá různé artikulační způsoby hry v kombinaci s prstovou technikou 

• orientuje se v interpretaci běžných melodických ozdob 

• zvládá delší a náročnější přednesové skladby 

• společně s vyučujícím volí vhodný repertoár 

• rozliší různé hudební žánry 

• zvládá delší a náročnější přednesové skladby 

• zahraje stupnice durové a mollové do 3 #, 3 b a akord 

 

 

6. ročník 

 

Žák 

• předvede dechovou a prstovou techniku v náročnějších skladbách 

• je schopen nastudovat samostatně skladbu 
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• přečte a zahraje složitější notový a rytmický zápis ve studované skladbě  

• má vlastní názor na interpretovanou skladbu a dokáže ho obhájit 

• zahraje z listu nenáročnou skladbu 

• zahraje stupnice durové a mollové do 4 #, 4 b a akord 

• umí využívat hudební výrazové prostředky 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• zvládá prstovou a dechovou techniku v náročnějších skladbách 

• při interpretaci používá dynamická, tempová a výrazová označení 

• je schopen samostatně nastudovat přiměřeně náročné skladby 

• má přehled o základní interpretaci v různých hudebních žánrech 

• dokáže samostatně vybrat repertoár a ten nastudovat  

• je schopen veřejného vystoupení 

 

 

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

  

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• je vybaven širokým spektrem technických a výrazových znalostí, které dokáže uplatnit ve 

prospěch interpretované hudby 

• zvládá hru z listu složitějších skladeb 

• je schopen orientovat se a interpretovat různá stylová období 

• dokáže zhodnotit vlastní interpretaci skladby i interpretaci cizí 

• vysvětlí pojem transpozice 
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3. a 4. ročník 

 

Žák 

• zvládá dechovou techniku, frázování, artikulaci jak ve hře etud a cvičení, tak v přednesových 

skladbách všech stylů a žánrů 

• zvládá samostatné nastudování obtížnějších skladeb 

• dokáže vyřešit problematiku dýchání u studované skladby 

• je seznámen s jednoduchou improvizací 

• dokáže samostatně vyhledat nové skladby ke studiu a interpretaci 

• dovede diskutovat s pedagogem o svých předvedených výkonech 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU  
  

I. STUPEŇ 

Přípravné studium pro I. stupeň 

PHV 1-2 lidové písně nebo jednoduchá cvičení 

Přípravné studium 1-2 lidové písně nebo jednoduchá cvičení 

Základní studium I. stupně 

1. ročník stupnice C dur; etuda – 2 cvičení; 1 přednesová skladba 

2. ročník 
1 stupnice zpaměti + akord; 2 kontrastní etudy nebo cvičení; 1 přednesová 

skladba 

3. ročník 
1 stupnice dur nebo moll zpaměti + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného 

charakteru; 1 přednesová skladba 

4. ročník 
1 stupnice dur nebo moll + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru;      

1 přednesová skladba 

5. ročník 
1 stupnice dur nebo moll + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru;      

1 přednesová skladba 

6. ročník 
1 stupnice dur a moll + akordy; 1 etuda nebo cvičení; 2 přednesové skladby 

rozdílných stylů 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

2 stupnice + akordy; 1 etuda nebo cvičení; 2 přednesové skladby různých stylů 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 stupnice dur nebo moll + akordy; 2 etudy nebo cvičení rozdílného 

charakteru; 1 přednesová skladba 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
1 stupnice durová a 1 stupnice mollová + akordy; 1 etuda nebo cvičení;              

2 přednesové skladby rozdílných charakterů 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.11  STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU 

 

     Příčná flétna je původem dřevěný nástroj z Asie. V Evropě se poprvé objevila ve 12. století, v 16. – 

19. století zažívala rozvoj jak ve stavbě, tak v použití materiálu. Revoluci ve stavbě provedl r. 1832 

Theobald Böhm, kdy vyvrtal dírky a opatřil je klapkami. První zlatá flétna se objevila v 19. století, ale 

obvyklejší materiály dnešní doby kromě stříbra jsou niklová mosaz nebo speciální druhy oceli. 

     Při studiu hry na příčnou flétnu si žáci osvojí základy hry, které pak dále rozvíjí dle schopností a 

individuálních možností. Získané znalosti uplatňují jak v sólové hře, tak ve hře v různých seskupeních 

nebo při souhře s jinými nástroji. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
 
 Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 

*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU 
 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák 

• byl seznámen s nástrojem, ovládá základní údržbu a dovede pojmenovat jednotlivé části 

nástroje 

• používá správné návyky, které jsou základem pro hru na příčnou flétnu – držení nástroje, 

správná poloha rukou a postavení prstů 

• umí předvést základní dechovou techniku 

• zvládá správné nasazení a tvoření tónu 

• zahraje tóny v rozsahu dvou oktáv 

• je schopen zahrát lidové písně a drobné skladby 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• dokáže vytvořit rovný tón v rozsahu první a druhé oktávy 

• se orientuje v notovém zápise C1-H2 

• při hře používá legato 

• umí při hře využít základní dynamiku (p, f) 

• zahraje s nástrojovým doprovodem 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• používá brániční dechovou techniku 

• umí hrát jednoduché staccato 

• rozlišuje základní tempová a dynamická znaménka 

• používá přefukované tóny třetí oktávy 

• zvládá správné frázování, nádechy 

• interpretuje snadné a drobnější skladby různých slohových období 

•  je schopen souhry s dalšími hudebními nástroji 
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4. ročník 

 

Žák 

 

• kvalitu a čistotu tónu prokáže ve studovaných skladbách 

• je schopen rozlišit dynamiku (pp, mp, mf, ff) 

• přečte z listu jednoduchý notový zápis 

• zvládá správné frázování a dodržování nádechů 

• používá základní melodické ozdoby (příraz, nátryl, trylek) 

• interpretuje vybrané přednesové skladby různých žánrů přiměřené obtížnosti podle svých 

individuálních možností a schopností 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• rozvíjí a upevňuje získané dovednosti 

• je schopen samostatně pracovat na kvalitě tónu jak v nasazení, tak ve znění 

• umí pracovat na intonační čistotě 

• předvede správné frázování a nádechy  

• použije při interpretaci běžné melodické ozdoby 

• používá dynamiku a tempo pro vystižení nálady skladby 

• zahraje stupnice durové do 4 # a 4 b, mollové do 3 # a 3 b, včetně příslušných akordů a jejich 

obratů 

 

 

6. ročník 

 

Žák 

• dokáže vytvořit kvalitní tón 

• pracuje samostatně na zlepšení dechové techniky 

• využívá dynamická znaménka a reaguje na tempová označení 

• umí samostatně nastudovat náročnější skladby 

• ovládá elementární transpozice – (oktáva) 

• je schopen správného rytmického cítění u složitějších rytmů 

• hraje stupnice durové do 4 # a 4 b, mollové do 4 # a 4 b, včetně příslušných kvintakordů a 

jejich obratů 

• při hře stupnic a akordů zvládá hru zpaměti 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• využívá při hře všechny získané dovednosti 
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• zlepšuje kvalitu tónu, dbá na jeho čistotu a zvučnost 

• dokáže provádět dechová cvičení (zrychlovat nádech a prodlužovat výdech) 

• dbá na správné frázování, nádechy, dynamiku 

• používá další melodické ozdoby (obal, skupinka) 

• pěstuje cit pro hudební frázi 

• zahraje vyrovnanou prstovou technikou v rozsahu nástroje C1-G3 

• umí vnímat náladu skladby a interpretovat ji 

• se podílí samostatně na přípravě jednoduchých etud a skladeb 

• interpretuje a poznává skladby různých žánrů 

• umí objektivně zhodnotit svůj výkon 

 

  

II. STUPEŇ 
 

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

  

 

Základní studium II. stupně 
  

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• na základě všech svých získaných znalostí a dovedností umí a dokáže uplatnit všechny 

technické a výrazové prostředky hry v celém zvládnutém rozsahu nástroje C1-D4 

•  se orientuje v notovém zápisu různých skladeb a použije svůj vlastní hudební výraz při 

interpretaci dané skladby 

• dokáže ve skladbě najít a využít vhodná místa pro umístění nádechu bez přerušení fráze 

• zahraje melodie podle sluchu 

• umí při hře použít techniku frulato 

• zvládá hru z listu 

• zahraje složitější rytmické útvary 

 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák 

• využívá plně výrazových a tempových prostředků, dynamických možností nástroje 
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• ovládá dechovou techniku a techniku prstů 

• orientuje se v různých slohových obdobích, dokáže samostatně nastudovat vybranou 

přednesovou skladbu 

• vysvětlí základy improvizace 

• je schopen samostatně naladit nástroj 

• dokáže zahrát zpaměti 

• je schopen reflexe a sebereflexe pro svůj další umělecký růst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

    74 

 
  
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM     
ZUŠ, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace 

 

  

POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 2-3 jednoduchá cvičení; skladbičky nebo písničky 

2. ročník 1 stupnice dur; 1-2 cvičení; 1 přednesová skladba 

3. ročník 1 stupnice dur nebo moll + T5; 2-3 cvičení; 1 přednesová skladba 

4. ročník 
1 stupnice dur nebo moll + T5 s obraty; 2 etudy odlišného charakteru; 1-2 

přednesové skladby 

5. ročník 
1 stupnice dur + T5 s obraty + D7, 1 stupnice moll + T5 s obraty; 2 etudy 

odlišného charakteru; 1-2 přednesové skladby 

6. ročník 
1 stupnice dur + T5, D7 s obraty, 1 stupnice moll + T5 s obraty a zm7; 2 etudy 

odlišného charakteru; 1-2 přednesové skladby dle možností žáka zpaměti 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 stupnice dur, T5 + obraty, D7 + obraty, 1 stupnice moll, T5 + obraty, zm7        

+ obraty; 2-3 etudy; 1 přednesová skladba dle možností žáka zpaměti 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 

1 stupnice dur, T5 + obraty, D7 + obraty, 1 stupnice moll, T5 + obraty, zm7        

+ obraty; 2 etudy odlišného charakteru; 1 přednesová skladba dle možností 

žáka zpaměti 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
1 stupnice dur, T5 + obraty, D7 + obraty, 1 stupnice moll, T5 + obraty, zm7        

+ obraty; 2 etudy rozdílného charakteru; 1-2 přednesové skladby 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.12  STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLARINET 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA KLARINET 

 

     Klarinet je jedním z nejmladších členů rodiny dechových nástrojů. Vznikl kolem roku 1690, prošel 

dlouhým vývojem a své jméno klarinet obdržel až v 18. století, kdy se dostal i poprvé do některých 

orchestrů v Mannheimu a Paříži. 

     Klarinet je velmi oblíbený nástroj s širokým uplatněním nejen v sólové hře, ale taky v komorní, 

symfonické, dechové, jazzové a lidové hudbě. Svou oblíbenost si zasloužil nejen svým krásným 

barevným tónem, ale také úctyhodným rozsahem téměř 4 oktáv. 

     Výuka hry na klarinet probíhá na naší škole na základě osvědčených moderních postupů s využitím 

audiovizuální techniky. Žák získává po dobu svého studia řadu vědomostí a dovedností, které má 

možnost uplatnit v instrumentální praxi. Ve společnosti svých spolužáků přímo ovlivňuje a tvoří svými 

nápady, názory, svým provedením, společné dílo. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
 
 Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na klarinet 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA KLARINET 
 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák 

• zvládá samostatně sestavit a rozložit nástroj, pojmenovat jeho části, dokáže upevnit plátek 

• zvládá elementární práci s dechem 

• zvládá správný postoj při hře, držení hlavičky v ústech, nasazení tónu 

• umí rozlišit rytmus celých, půlových, čtvrťových a osminových not 

• zvládá šalmajový rejstřík v rozsahu e-a 

• rozezná hru tenuto, portamento a umí zahrát legato ve spojení 2-4 tónů 

• interpretuje jednoduché písně a cvičení v pomalých tempech v celých, půlových, čtvrťových a 

osminových notách 

• je schopen hrát s učitelem unisono, dvojhlas nebo s doprovodem klavíru 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• zvládá cvičením dlouhých tónu v rozsahu 1 oktávy zlepšování kvality tónů 

• dokáže pracovat na prohlubování žeberně – bráničního dýchání (vydržované tóny) 

• umí rozlišit a zahrát v základní dynamice forte, piano 

• dokáže používat větší rozsah nástroje pomocí přefuku do e2, dále odvozené tóny fis, cis a hes 

• umí se orientovat ve stupnici C, G, F dur a T5 

• dokáže spojovat v legatu 2-4 tóny 

• zahraje jednoduché písně, cvičení, etudy a drobné instruktivní skladby s doprovodem učitele 

 

  

3. ročník 

 

Žák 

• je schopen rozvíjet základy správného dýchání a nasazování tónů 

• dokáže pracovat na kvalitě a vyrovnanosti tónů 

• používá při hře obou způsobů malíků 

• dovede využívat rozsah nástroje e-c3 

• ovládá základní artikulace – tenuto, legato, staccato, portamento 

• umí se orientovat v notovém zápise od celých po šestnáctinové noty, včetně jednoduchých 

synkop a tečkovaného rytmu 

• umí použít v jednoduché skladbě dynamické rozdíly p, mf, f, crescendo a decrescendo 

• zdokonaluje plynulost přechodu mezi šalmajovým a clarinovým rejstříkem 
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• je schopen souhry s jiným nástrojem 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• dokáže procvičit prstovou techniku s použitím různých artikulačních cvičení a rytmů 

• zvládá rozsah nástroje po e3 v pomalém tempu 

• umí vysvětlit základní melodické ozdoby (příraz, nátryl, trylek) 

• zvládá stupnice durové do 3 # a 3 b s T5 

• zahraje skladby s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• dokáže pracovat na zrychlování hry legata a staccata s použitím vhodných cvičení 

•  umí použít rozsah nástroje po f3 

• zvládne jednoduchou transpozici lidové písně v pomalém tempu od 2 různých tónů 

• zahraje jednoduché melodické ozdoby (příraz, nátryl, trylek) 

• dokáže zahrát skladby různého charakteru a dokáže využívat dynamické možnosti nástroje 

• zvládá stupnice durové do 4 # a 4 b, mollové do 2 # a 2 b s T5 

 

 

6. ročník 

 

Žák 

• umí ve hře používat dynamiku a agogiku 

• zahraje v dosaženém tónovém rozsahu a zvyšuje náročnost hry 

• je schopen zdokonalovat prstovou techniku a hru staccato pomocí artikulačních cvičení 

• dodrží předepsané nádechy 

• zvládne zahrát z listu přiměřeně obtížný part 

• s pomocí pedagoga je schopen si vybrat k nastudování skladbu podle svých možností a zájmů 

• je schopen zhodnotit svůj výkon 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• je schopen při hře využít všechny dosažené technické a výrazové prostředky 

• umí použít rozsah nástroje e-g3 s vedlejšími hmaty 

• umí pracovat s dynamikou, agogikou, s tempovým rozlišením 

• je schopen interpretovat skladby různého charakteru a žánru buď sólově, nebo v komorním 

obsazení 
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• je schopen zahrát durové stupnice do 7 # a 7 b + rozložený T5, mollové stupnice do 3 #, 3 b + 

rozložený T5 

• ovládá elementární transpozici jednoduchých lidových písní 

• je schopen u domácí přípravy zvolit vhodný způsob k nastudování skladby 

• chápe nutnost zhodnocení výkonu k dalšímu uměleckému posunu 

 

 

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 

  

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• je schopen zdokonalovat prstovou techniku, tónovou barevnost, intonační jistotu a 

nátiskovou flexibilitu 

• určí správné nádechy v přednesové skladbě s ohledem na jednotlivé fráze 

• dokáže své získané dovednosti aplikovat při nácviku nových skladeb 

• umí využít získané dovednosti při hře z listu 

• zvládá chromaticky rozsah klarinetu od e-G3 

• zahraje melodické ozdoby u studovaných skladeb (trylek, nátryl, příraz, skupinka, obal) 

• je schopen využívat různé zdroje při vyhledávání nového repertoáru dle vlastního výběru a 

zájmu 

• účinkuje v hudebních seskupeních, kde využívá získané dovednosti a znalosti a podílí se na 

celkovém zkvalitnění výkonu i vyjádřením svého názoru např. u výběru skladeb, hodnocení 

vystoupení apod. 

  

 

3. a 4. ročník 

 

Žák 

• využívá technické zběhlosti, nátiskových schopností s použitím bráničního dýchání při studiu 

a následné interpretaci skladeb 
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• dokáže vyhledat vhodné skladby k nastudování 

• dokáže rozeznat různé styly a zahrát skladby různých stylů a období 

• umí nastudovat dle svého výběru skladbu a při nácviku umí řešit technickou obtížnost, 

problematiku dýchání, frázování a výrazu sklady 

• při zapojení do hudebního seskupení umí pracovat s kvalitou tónu, intonací a technickou 

obtížností skladby 

• umí se postarat o údržbu nástroje 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA KLARINET  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 
stupnice; 1 snadné cvičení nebo krátká etuda; 1 píseň nebo snadná 

přednesová skladbička 

2. ročník 
1 stupnice + T s obraty po třech; 2 krátké etudy nebo cvičení; 1 přednesová 

skladba 

3. ročník 
1 stupnice a T5 obraty po třech; 2 etudy rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

4. ročník 
1 stupnice a T5 s obraty po 4; 2 etudy rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

5. ročník 
1 stupnice dur nebo 1 stupnice moll + T5 s obraty po 4; 2 etudy rozdílného 

charakteru; 1 přednesová skladba (volná věta koncertu, sonáty apod.) 

6. ročník 

1 durová a 1 mollová stupnice + T5 s obraty po 4; 2 etudy odpovídající 

technické úrovně; 1 přednesová skladba (volná věta koncertu, rychlá věta 

koncertu, věta ze sonáty nebo jazzová  skladba) 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 durová a 1 mollová stupnice + T5 s obraty po 4; 2 etudy rozdílného 

charakteru; 1 přednesová skladba (věta z koncertu, sonáty, suity, jazzová 

skladba apod..) 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 durová stupnice + rozložený T5; 2 etudy nebo cvičení ze školy; 1 přednesová 

skladba 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
2 stupnice dur a moll + T5 s obraty po 4; 2 etudy rozdílného charakteru a 

obtížnosti; 1 přednesová skladba odpovídající obtížnosti 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.13 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA SAXOFON 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA SAXOFON 

 

      Saxofon je jednoplátkový dechový nástroj vyráběný převážně z mosazi. Používá se především 

v jazzu (jako sólový nástroj i jako součást jazzových komorních souborů či orchestrů) a v menší míře i 

v klasické hudbě.  

     Původním záměrem však bylo vytvořit nástroj vhodný pro dechové a vojenské orchestry. Do 

rodiny dřevěných dechových nástrojů patří kvůli své stavbě a způsobu, jakým se na něj hraje. Již od 

počátku byly saxofony konstruovány výhradně z kovu. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na saxofon 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
 
 Poznámka:   
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na saxofon 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA SAXOFON 
 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák 

• zvládá samostatně pojmenovat části nástroje a dokáže jej sestavit a rozložit 

• ovládá základy dechové techniky, tvoření tónu a nasazení 

• zvládá správný postoj a držení nástroje 

• interpretuje jednoduché písně, cvičení a durové stupnice do 2 posuvek v pomalém tempu 

• osvojuje si návyky pravidelné domácí přípravy 

 

  

2. ročník 

 

Žák 

• zvládá správný postoj a držení nástroje 

• je schopen ovládat techniku hry prstů levé ruky 

• je schopen zvládat dechovou techniku, tvoření tónu a nasazení 

• dokáže používat větší rozsah nástroje 

• zvládá základní druhý artikulace 

• zahraje jednoduché písně, cvičení, etudy a drobné skladby s doprovodem 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

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

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

tón) 

• umí rozlišit základní duhy dynamiky a artikulace 

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

• vnímá náladu skladby a tuto náladu vyjádří a interpretuje elementárními výrazovými 

prostředky 

• zahraje jednoduché melodie podle sluchu 

• dokáže se uplatnit v souhře s dalším nástrojem 
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4. ročník 

 

Žák 

• používá základní artikulační techniky (staccato a portamento) 

• zahraje z not i zpaměti přiměřené obtížné skladby podle svých schopností 

• dokáže nastudovat jednoduchou skladbu 

• zvládá chromatický rozsah nástroje po e3 

• zvládá hru durových stupnic do 4 křížků a 4 béček 

• zahraje skladby různých stylů a žánrů s doprovodem, v souboru nebo orchestru 

  

 

5. ročník 

 

Žák 

• využívá dosavadních znalostí, dovedností a schopností ke zlepšování dechové ekonomie a ke 

zkvalitňování tónové kultury a intonace 

• se orientuje v běžných tempových a dynamických označeních 

• zahraje větší hudební celky 

• zvládá interpretace skladeb různých stylových žánrů 

• dokáže zahrát přiměřeně obtížnou skladbu z listu 

• je veden k samostatnosti při nácviku skladeb 

  

 

6. ročník 

 

Žák 

• využívá celého rozsahu nástroje 

• hraje moll stupnice do 4 křížků a 4 béček 

• zvládá hru melodických ozdob 

• zahraje zpaměti kratší skladbičky 

• rozlišuje charakter skladby 

• vnímá náladu skladby a dokáže ji interpretovat elementárními výrazovými prostředky 

  

 

7. ročník 

 

Žák 

• využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a 

kvalitu tónu 

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

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

schopností 

• samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu 

• uplatňuje se při hře v komorních, souborových nebo orchestrálních seskupeních 
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• ovládá elementární transpozici úměrně svým schopnostem 

 

  

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 

  

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• ovládá naučené technické a výrazové prostředky při hře 

• v interpretaci používá znalosti melodických ozdob 

• dokáže se zapojit dle svých schopností a dovedností v orchestrální hře 

• zahraje zpaměti přiměřeně obtížné skladby podle svých schopností 

• zvládá zásady interpretace hudby širokého stylového i žánrového spektra 

• dokáže zahrát přiměřeně obtížnou skladbu z listu 

 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák 

• uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje 

• orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problematiku nástrojové techniky včetně 

základní péče o nástroj, dýchání, frázování, výrazu při nácviku a interpretaci skladeb 

• samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu 

• má vytvořen názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů a tento svůj 

názor dokáže zformulovat 

• zapojuje se do souborů nejrůznějších obsazení a žánrového zaměření, zodpovědně 

spolupracuje na vytváření jejich společného zvuku, výrazu a způsobu interpretace skladeb 

• profiluje se podle svého zájmu a preferencí; využívá svých posluchačských a interpretačních 

zkušeností a získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových 

skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA SAXOFON  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 1 stupnice dur; 2 různé etudy nebo krátká cvičení; 1 přednesová skladba 

2. ročník 
1 stupnice + T5 s obraty po 3; 2 krátké etudy nebo cvičení; 1 přednesová 

skladba 

3. ročník 
1 stupnice + T5 s obraty po 3; 2 etudy rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

4. ročník 
1 stupnice + T5 + rozloženě; 2 etudy rozdílného charakteru; 1 přednesová 

etuda 

5. ročník 1 stupnice + T5; 2 etudy rozdílného charakteru; 1 přednesová skladba 

6. ročník 
1 stupnice dur nebo moll + T5; 2 etudy rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

2 stupnice + akordy; 2 etudy rozdílného charakteru; 1 přednesová skladba 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 stupnice dur + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 2 stupnice + akordy; 2 etudy rozdílného charakteru; 1 přednesová skladba 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.14 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA TRUBKU 

 

      Trubka je žesťový (plechový) dechový nástroj, který se v původním tvaru již vyskytoval ve 

starověku. Trubka se používala ve starém Řecku a Římě. Od 17. století se uplatňuje v orchestru. 

V současné době se využívá k sólové hře a ve všech typech orchestru. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na trubku 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
  
Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na trubku 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA TRUBKU 
 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák 

• je seznámen s nástrojem a jeho údržbou 

• předvede správný postoj při hře a umí držet svůj nástroj 

• zvládá základní dechové dovednosti a návyky 

• nasazuje tóny jazykem v rámci kvinty 

• zahraje jednoduché skladby v rámci svého rozsahu (kvinty) 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• ovládá nátiskové a dechové schopnosti v rámci oktávy (C1-C2) 

• používá tónový rozsah v rámci oktávy (C1-C2) 

• v rámci oktávy (C1-C2) zahraje vyrovnaným tónem 

• zvládá základní druhy artikulace (legato, stakato, tenuto) 

• zahraje s nástrojovým doprovodem 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• umí se orientovat v notovém zápise od celých po šestnáctinové noty 

• zvládá jednoduché synkopy a tečkovaný rytmus 

• interpretované skladby zahraje v rozsahu (C1-E2) vyrovnaným tónem, správným  

nasazením a intonací        

• umí rozlišit základní druhy dynamiky a tempa (f, p, mf, andante, allegro) 

• zvládá dle svých vlastních schopností hru jednoduchých skladeb zpaměti 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• zahraje durové stupnice a akordy do 2 posuvek 

• zahraje z listu jednoduchou skladbu 

• dokáže zahrát lehké cvičení zaměřené na zdokonalení nátisku a prstové techniky 

• udrží tempo dané skladby a reaguje na jeho změny 
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• používá ve hře základní melodické ozdoby (trylek, nátryl, příraz) 

 

  

5. ročník 

 

Žák 

• dokáže naladit nástroj ve spolupráci s pedagogem 

• zahraje durové, mollové stupnice a akordy do 3 posuvek 

• ovládá hmaty chromatické stupnice v rámci rozsahu (g-G2) 

• dokáže samostatně nastudovat jednoduchou skladbu 

• rozliší různé hudební žánry a styly 

 

 

6. ročník 

 

Žák 

• přečte složitější notový a rytmický zápis ve studované skladbě 

• umí využívat hudební výrazové prostředky 

• rozdělí skladbu na logické úseky 

• má vlastní názor na interpretovanou skladbu a dokáže ho obhájit 

• zahraje z listu těžší skladby 

• zahraje skladby různých stylů a žánrů (klasika, jazz, pop apod.) 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• má osvojeny návyky správného dýchání 

• disponuje nátiskovou vybaveností v rozsahu 2 oktávy 

• při interpretaci používá dynamická, tempová a výrazová označení 

• je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížné skladby 

• dokáže transponovat jednoduchou melodii do sousední tóniny 

• vyřeší technické problémy ve studované skladbě pomocí odpovídajících cvičení 

• má přehled o základní interpretaci v různých hudebních žánrech 

 

  

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

      Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení 

do II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro 
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I. stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně 

 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• zvládá obtížnější techniku hry (jednoduchý, dvojitý jazyk) 

• dokáže využít výrazové stránky hry (artikulaci, dynamiku, frázování, hospodaření s dechem) 

jako prostředek k osobitému projevu 

• zvládá stupnice, akordy dur a moll 

• dokáže s pedagogem konzultovat výběr svého repertoáru 

• je schopen použít vlastní názor při interpretaci 

• dovede diskutovat s pedagogem o svých předvedených výkonech 

 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák 

• dokáže uplatnit ve hře všechny nabyté zkušenosti a vědomosti ve prospěch interpretované 

hudby 

• je schopen orientovat se a interpretovat různé stylové období 

• dokáže samostatně nastudovat obtížnější skladby 

• vysvětlí základy improvizace 

• dokáže samostatně naladit nástroj a v průběhu hry korigovat intonační nepřesnosti 

• dokáže zhodnotit vlastní interpretaci skladby i interpretaci cizí 

• zahraje náročnější notový zápis z listu 

• prokáže znalost notového zápisu a vyřeší problematiku dýchání u studované skladby 

(tempová označení, frázování, dynamika) 

• dokáže samostatně vyhledat nové skladby ke studiu a interpretaci 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA TRUBKU  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník  2 různé etudy nebo cvičení; 1 přednesová skladba 

2. ročník 
1 stupnice dur; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

3. ročník 
1 stupnice dur + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

4. ročník 
1 stupnice dur + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

5. ročník 
1 stupnice dur nebo moll + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru;      

1 přednesová skladba 

6. ročník 
1 stupnice dur nebo moll + T5 + D7 nebo zm7; 2 etudy nebo cvičení rozdílného 

charakteru; 1 přednesová skladba 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

2 stupnice + akordy; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 stupnice dur nebo moll + akord; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 

1 přednesová skladba 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
2 stupnice + akordy; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.15 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA LESNÍ ROH 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA LESNÍ ROH 

 

     Lesní roh patří mezi nejstarší dechové žesťové nástroje. Vlastní historie začíná kolem 15. století ve 

Francii, do Čech byl přivezen v roce 1681 hrabětem F. A. Šporkem. 

     Lesní roh je v základním ladění v F nebo také v F-B. Důležitou součástí nástroje je nátrubek. Lesní 

roh je pro svůj ušlechtilý tón, velký rozsah a bohatství výrazových prostředků nepostradatelný 

v symfonickém orchestru, komorní hře, dechových orchestrech a sólové hře. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 
 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na lesní roh 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
  
Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na lesní roh 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
 

 

 

 

 



  

    92 

 
  
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM     
ZUŠ, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace 

 

  

OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA LESNÍ ROH 
 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák 

• je seznámen se základy správného bráničního dýchání 

• je seznámen s nástrojem a jeho údržbou 

• zvládá správný postoj a držení nástroje 

• dokáže správně umístit nátrubek na rty 

• zvládá nasazování základních tónů v rozsahu kvinty 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• zvládá nátiskové a dechové dovednosti v rámci oktávy 

• je schopen hrát vyrovnaným tónem 

• zvládá hrát s nástrojovým doprovodem 

• je schopen zahrát zpaměti jednoduchou píseň 

• zvládá základní druhy artikulace (legato, staccato, tenuto) 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• ovládá správné nasazení a ukončení tónu 

• je schopen rozlišit základní druhy dynamiky a tempa (f, p, mf, adagio, andante, allegro) 

• zvládá interpretovat skladby vyrovnaným tónem a intonací 

• je schopen zahrát jednoduché melodie z listu 

• zvládá jednoduché synkopy a tečkovaný rytmus 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• zvládá zahrát stupnice do 2 # a 2 b a tónický kvintakord 

• zahraje v rozsahu malého g-D2 

• je schopen využít základní dynamické odstínění ve hře 

• zvládá hru v legátu pomocí rozložených akordů 

• je schopen zahrát jednoduchá cvičení na nátisk a prstovou techniku 
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• používá ve hře základní melodické ozdoby (příraz, nátryl, trylek) 

 

  

5. ročník 

 

Žák 

• je schopen naladit si samostatně nástroj 

• zvládá hru v rozsahu od malého f-E2 

• zahraje durové a mollové stupnice a akordy do 3 posuvek 

• dokáže samostatně nastudovat jednoduchou skladbu 

• rozliší různé hudební styly a žánry 

 

 

6. ročník 

 

Žák 

• ovládá techniku nástroje a jeho zvukové možnosti 

• při hře využívá výrazové prostředky 

• zahraje durové, mollové stupnice a akordy do 4 posuvek 

• zvládá denní nátisková cvičení 

• zahraje v rozsahu malého f-F2 

• je schopen zahrát skladby různých stylů a žánrů 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• ovládá návyky správného bráničního dýchání 

• zahraje stupnice durové, mollové a akordy do 5 posuvek 

• ovládá transpozici jednoduchých melodií do sousedních tónin 

• je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížné skladby 

• při interpretaci používá dynamická, tempová a výrazová označení 

• má přehled o základní interpretaci v různých hudebních žánrech 

 

  

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 

  

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 
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přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• je schopen nasadit tón v různých polohách a dynamikách 

• je seznámen s transpozicí do ES ladění 

• zahraje zvolené durové a mollové stupnice a akordy 

• dokáže využít výrazové stránky hry na lesní roh (artikulaci, dynamiku, frázování, hospodaření 

s dechem) jako prostředek k osobitému projevu 

• je schopen zhodnotit svůj výkon, a také výkon ostatních hráčů 

• dokáže samostatně vyhledat vhodné skladby různých stylových období 

 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák 

• je schopen dobře využít nabyté zkušenosti a znalosti ve hře na nástroj 

• ovládá samostatné naladění nástroje 

• je schopen transpozice do Es ladění 

• zvládá orientaci ve stylových obdobích 

• interpretuje náročnější přednesové skladby 

• dokáže zahrát náročnější notový zápis z listu 

• vysvětlí základy improvizace 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA LESNÍ ROH  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 2 různá cvičení (etuda); 1 přednesová skladba 

2. ročník 1 stupnice dur; 2 cvičení (etuda); 1 přednesová skladba 

3. ročník 1 stupnice dur + akord; 2 cvičení (etuda); 1 přednesová skladba 

4. ročník 
1 stupnice dur + akord; 2 cvičení (etudy) rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

5. ročník 
1 stupnice dur nebo moll + akord; 2 cvičení (etudy) rozdílného charakteru;  

1 přednesová skladba 

6. ročník 
1 stupnice dur nebo moll + akord T5, D7 nebo zm7; 2 cvičení (etudy) 

rozdílného charakteru; 1 přednesová skladba 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

2 stupnice + akord; 2 cvičení (etudy) rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 stupnice dur nebo moll + akord; 2 cvičení (etudy) rozdílného charakteru;  

1 přednesová skladba 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 2 stupnice + akord; 2 etudy rozdílného charakteru, 1 přednesová skladba 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA POZOUN 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA POZOUN 

 

     Pozoun neboli trombón, je žesťový hudební nástroj. Zvuk vzniká chvěním rtů na nátrubku. Pozoun 

je jedním z nejstarších hudebních nástrojů vyrobených z kovu. Vznikl ve Španělsku.  

     Existují mechanicky dva druhy pozounu: snižcový a pozoun s mechanikou. Některé snižcové 

pozouny jsou vybaveny i jednou klapkou pro palec.  

     Pozoun se používá nejen v orchestrech, ale i jako sólový nástroj s doprovodem klavíru.  

 

 

UČEBNÍ PLÁN 
 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na pozoun 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
  
Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na pozoun 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA POZOUN 
 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák 

• zvládá správný postoj a držení těla při hře 

• nasazuje tón jazykem 

• zvládá základní dechové dovednosti a návyky 

• zvládá tóny v rozsahu minimálně kvarty na 1. – 3. poloze u pozounu 

• v tomto rozsahu zvládá i noty v basovém klíči 

 

  

2. ročník 

 

Žák 

• umí zahrát dlouhé vydržované tóny v rozsahu 1 oktávy (B-b) 

• zvládá 4. – 7. polohu a rozšiřuje nátiskový rozsah – minimálně sexta 

• zvládá funkci správného žeberně-bránicového dýchání 

• v tomto rozsahu zvládá i noty v basovém klíči a snaží se v tomto rozsahu o čisté nasazení 

• zahraje s nástrojovým doprovodem 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• zvládá základy artikulace (legato, tenuto, staccato) 

• nátiskové rozpětí se pohybuje minimálně v rozsahu jedné oktávy 

• zvládá základní tóny na 1. – 7. poloze   

• umí číst a hrát noty v basovém klíči v rozsahu F-c1 

• zahraje jednoduché skladby z listu 

• umí rozlišit základní druhy dynamiky a tempa (f, p, mf, adagio, andante, allegro) 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• zvládá nátiskovou připravenost a rozšiřuje tónový rozsah pomocí vydržovaných tónů 

• je schopen zkvalitnit kulturu tónu a intonaci hrou jednoduchých skladeb 

• dokáže využít dynamiku při hře (p, mf, f) 

• zahraje z listu jednoduchou skladbu 
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•  zahraje durové stupnice a akordy do 2 posuvek 

• udrží tempo dané skladby a reaguje na jeho změny 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• hraje vydržované tóny pro tvorbu a zkvalitnění tónu a jeho čisté nasazení 

• je schopen za asistence pedagoga si sám naladit nástroj 

• orientuje se v notovém zápisu a uplatňuje správný přístup v nastudování obtížných míst 

skladby 

• zahraje durové, mollové stupnice a akordy do 3 posuvek 

• rozliší různé hudební styly a žánry 

 

 

6. ročník 

 

Žák 

• umí využívat hudební technické a výrazové prostředky 

• rozdělí skladbu na logické úseky 

• je schopen se intonačně a rytmicky začlenit do nástrojové skupiny  

• dokáže se samostatně orientovat ve složitějším notovém a rytmickém zápise 

•  je schopen všechny své poznatky a názory konzultovat s učitelem 

• zahraje skladby různých stylů a žánrů (klasika, jazz, pop apod.) 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• disponuje nátiskovou vybaveností minimálně 2 oktáv (F-f1) 

• má osvojeny návyky správného dýchání 

• je schopen využívat dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu 

nástroje dle svých dispozic 

• dokáže transponovat jednoduchou melodii do sousední tóniny 

• je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížné skladby 

• má přehled o základní interpretaci v různých hudebních žánrech 
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II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 

  

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• zvládá zdokonalovat svou nátiskovou vybavenost (retní vazby) 

• dokáže zahrát v dobré tónové kvalitě 

• zvládá stupnice, akordy dur a moll 

• dokáže využít technické možnosti nástroje (kvarta, ladění) 

• je schopen použít vlastní názor při interpretaci skladeb 

• dokáže s pedagogem konzultovat výběr svého repertoáru 

• zahraje čistě a intonačně přesně 

• umí používat pomocné polohy na snižci (-4, +4, +5, -5, +6, -6) 

• je schopen rozšiřovat své rozsahové možnosti (b1, c2, d2) 

 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák 

• zahraje v rozsahu od E-b1 

• dokáže samostatně nastudovat obtížnější skladby 

• umí pravidelně udržovat nástroj 

• vysvětlí základy improvizace 

• ovládá techniku snižce v celém rozsahu (1. – 7. poloha) 

• umí využívat všech způsobů hry a technických možností nástroje, např. hraní s kvartovým 

ventilem, používání pomocných poloh 

• zahraje intonačně přesně a dle sluchu je schopen se doladit k doprovodnému nástroji nebo 

k ostatním nástrojům v sekci, popřípadě v orchestru 

• dokáže samostatně vyhledat nové skladby ke studiu a interpretaci 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA POZOUN  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník  2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová skladba 

2. ročník 
1 stupnice durová; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

3. ročník 
1 stupnice durová + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru;  

1 přednesová skladba 

4. ročník 
1 stupnice durová + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru;  

1 přednesová skladba 

5. ročník 
1 stupnice durová nebo mollová + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného 

charakteru; 1 přednesová skladba 

6. ročník 
1 stupnice durová nebo mollová + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného 

charakteru; 1 přednesová skladba 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

2 stupnice + akordy; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 stupnice durová nebo mollová + akordy; 2 etudy nebo cvičení rozdílného 

charakteru; 1 přednesová skladba 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
2 stupnice + akordy; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.17 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA BARYTON, TENOR, PÍSTOVÝ   

TROMBON 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA BARYTON, TENOR, 

PÍSTOVÝ TROMBON 

 

     Tenor (baskřídlovka) a baryton (eufonium) je trubkovitý žesťový nástroj, znějící o oktávu níže než 

trubka. Je oválně stočen, takže vypadá jako malá tuba.  

     Tenor hraje ve vyšších polohách a notace je v houslovém klíči. Baryton hraje v hlubších polohách a 

notace je v basovém klíči. Pístový trombon je žesťový nástroj podobající se a znějící jako pozoun 

(trombon). Při hře se ovládá písty (pozoun snižcem). 

     Tyto nástroje mají jemný, líbivý zvuk a uplatnění nachází hlavně v dechových, tanečních a 

swingových orchestrech nebo kapelách. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na baryton, tenor, pístový trombon 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
 
 Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na baryton, tenor, pístový trombon 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA BARYTON, TENOR, PÍSTOVÝ TROMBON 
 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák  

 

• je seznámen s nástrojem a jeho údržbou 

• zvládá správný postoj a držení těla při hře 

• nasazuje tón jazykem v rozsahu kvinty 

• zvládá základní dechové dovednosti a návyky 

• zvládá základní hmaty v rozsahu oktávy 

• zahraje jednoduché skladby v rámci svého rozsahu (kvinty) 

 

 

2. ročník  

 

Žák 

• umí zahrát vydržované tóny v rozsahu (B-b) 

• zvládá hmaty v rozsahu B dur  

• v tomto rozsahu zvládá i noty v basovém a houslovém klíči 

• zvládá základní druhy artikulace (legato, tenuto, staccato) 

• zahraje s nástrojovým doprovodem 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• umí nasadit jednotlivé tóny a dbá na jejich intonaci a kvalitu 

• zvládá jednoduché synkopy a tečkovaný rytmus 

• umí rozlišit základní druhy dynamiky a tempa (f, p, mf, adagio, andante, alegro) 

• je schopen dle individuálních schopností zahrát zpaměti jednoduchou skladbu 

• dokáže zahrát jednoduché skladby z listu 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• zvládá nátiskovou připravenost a rozšiřuje tónový rozsah do f1 

• zahraje z listu jednoduchou skladbu 

• dokáže zahrát lehké cvičení zaměřené na zdokonalení nátisku a prstové techniku 
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• používá ve hře základní melodické ozdoby (příraz, nátryl, trylek) 

• zahraje snadné přednesové skladby 

• zahraje durové stupnice a akordy T5 do 2 posuvek 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• zahraje durové, mollové stupnice a akordy do 3 posuvek 

• je schopen za asistence pedagoga naladit nástroj 

• orientuje se v notovém zápisu v rozsahu (E-f1) 

• je schopen zahrát náročnější skladby 

• rozliší různé hudební styly a žánry 

 

  

6. ročník 

 

Žák 

• přečte složitější notový a rytmický zápis studované skladby 

• umí využít hudební výrazové prostředky 

• rozdělí skladbu na logické úseky 

• zahraje těžší skladbu z listu 

• má vlastní názor na interpretovanou skladbu a dokáže ho obhájit 

• zahraje skladby různých stylů a žánrů (klasika, jazz, pop apod.) 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• zvládá používaný rozsah nástroje (Es-c2 znějící) 

• dokáže transponovat jednoduchou melodii do sousední tóniny 

• umí pracovat s dechem – frázováním a dbá na tónovou kulturu 

• ovládá dynamiku (p, mf, f) včetně plynulých změn (crescendo, decrescendo) 

• dokáže se orientovat v notovém zápise v rámci hraného rozsahu nástroje 

• zahraje durové a mollové stupnice s akordy do 4 posuvek 

• dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu 

• je schopen samostatného projevu v kolektivních hudebních tělesech 
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II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

      Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání ve hře a dosáhl věkové hranice pro 

zařazení do II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit 

osnovami pro I. stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. 

Obsah přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten 

zapíše do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

 

• zvládá obtížnější techniku hry (jednoduchý, dvojitý jazyk) 

• dokáže využít výrazové stránky hry (artikulaci, dynamiku, frázování, hospodaření s dechem) 

jako prostředek k osobitému projevu 

• zvládá stupnice, akordy dur a moll 

• dokáže s pedagogem konzultovat výběr svého repertoáru 

• je schopen použít vlastní názor při interpretaci 

• dovede diskutovat s pedagogem o svých předvedených výkonech 

 

 

3. a 4. ročník 
 
Žák 

• dokáže uplatnit ve hře všechny nabyté zkušenosti a vědomosti ve prospěch interpretované 

hudby 

• je schopen orientovat se a interpretovat různé stylové období 

• dokáže samostatně nastudovat obtížnější skladby 

• vysvětlí základy improvizace 

• dokáže samostatně naladit nástroj a v průběhu hry korigovat intonační nepřesnosti 

• dokáže zhodnotit vlastní interpretaci skladby i interpretaci cizí 

• zahraje náročnější notový zápis z listu 

• prokáže znalost notového zápisu a vyřeší problematiku dýchání u studované skladby 

(tempová označení, frázování, dynamika) 

• dokáže samostatně vyhledat nové skladby ke studiu a interpretaci 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA BARYTON, TENOR, PÍSTOVÝ 

TROMBON  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník  2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová skladba 

2. ročník 
1 stupnice durová; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

3. ročník 
1 stupnice durová + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru;  

1 přednesová skladba 

4. ročník 
1 stupnice durová + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru;  

1 přednesová skladba  

5. ročník 
1 stupnice durová nebo mollová + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného 

charakteru; 1 přednesová skladba  

6. ročník 
1 stupnice durová nebo mollová + T5; 2 etudy nebo cvičení rozdílného 

charakteru; 1 přednesová skladba  

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

2 stupnice + akordy; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba  

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 stupnice durová nebo mollová + akordy; 2 etudy nebo cvičení rozdílného 

charakteru; 1 přednesová skladba 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
2 stupnice + akordy; 2 etudy nebo cvičení rozdílného charakteru; 1 přednesová 
skladba 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.18 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TUBU 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA TUBU 

 

     Tuba, nejmladší člen skupiny dechových žesťových nástrojů, patří spíše k méně vyhledávaným 

nástrojům. Byla sestrojena v Berlíně roku 1835 nástrojářem J. G. Moritzem. Ve skupině žesťů má 

funkci nejhlubšího basového nástroje.  

     Rozlišují se dva druhy tub, a to vyšší basová tuba v ladění F nebo Es, a níže hrající kontrabasová 

tuba v ladění B nebo C. Pro svou nezaměnitelnou barvu tónu a melodicko-zpěvných možností 

nástroje se v dnešní době stále více uplatňuje nejen jako nástroj sólový, ale i v komorní hře. 

Nepostradatelný je především v orchestru dechovém a symfonickém, nejen ve sféře profesionální, 

ale i amatérské. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na tubu 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
 
 Poznámka:   
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na tubu 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA TUBU 
 

 

Základní studium I. stupně 
   

1. ročník 

 

Žák 

• pojmenuje hlavní části nástroje a zná jeho základní údržbu 

• ovládá správný posed a držení nástroje 

• dokáže umístit nátrubek na rty 

• je seznámen se základy hrudně – bráničního dýchání 

• ovládá základy správného tvoření tónu na nátrubku – tzv. bzučení 

• vysvětlí notaci v basovém klíči 

• ovládá základní artikulaci – pohyb jazyka při začátku a konci tónu 

• zahraje z not v basovém klíči v hodnotách celých, půlových, čtvrťových 

 

  

2. ročník 

 

Žák 

• zahraje v rozsahu jedné oktávy vyrovnaným tónem 

• orientuje se ve hře z not – noty celé – osminové 

• zahraje durové stupnice do jedné posuvky v půlových notách a pomalém tempu 

• dokáže rozlišit základní dynamické prostředky (p, mf, f) 

• zahraje s nástrojovým doprovodem 

 

  

3. ročník 

 

Žák 

• zahraje interpretované skladby v rozsahu (F-a) vyrovnaným tónem, správným nasazením  

a intonací 

• zahraje durové stupnice s akordem do jedné posuvky v notách čtvrťových v pomalém tempu 

• ovládá základní artikulaci (tenuto, staccato, legato) v notách čtvrťových 

• zahraje v dynamice (p, mf, f, crescendo, decrescendo) 

• zvládá jednoduché synkopy a tečkovaný rytmus   

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• zvládá hru ve větším tónovém rozsahu 
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• zahraje durové stupnice s akordy do 2 posuvek 

• dokáže zahrát lehké cvičení zaměřené na zdokonalení nátisku a prstové techniky 

• reaguje na dynamické a agogické prostředky v notovém zápisu 

• zahraje z listu jednoduchou skladbu 

• udrží tempo dané skladby a reaguje na jeho změny  

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• zahraje durové, mollové stupnice s akordy do 3 posuvek 

• dokáže naladit nástroj ve spolupráci s pedagogem 

• dokáže samostatně nastudovat skladbu v rozsahu dvou oktáv 

• rozliší různé hudební styly a žánry 

• ovládá hmaty chromatické stupnice v rámci svého rozsahu 

• zvládá zahrát rytmické útvary – triola, synkopa, osminová nota s tečkou) 

 

   

6. ročník 

 

Žák 

• umí využívat hudební výrazové prostředky při interpretaci skladby 

• je schopen samostatně vyhledat nové skladby a etudy 

• dokáže nacvičovat náročnější přednesové skladby 

• zahraje stupnice durové, mollové s akordy do 4 posuvek 

• zahraje těžší skladby z listu 

• rozdělí skladbu na logické úseky 

• zahraje skladby různých stylů a žánrů (klasika, jazz, pop apod.) 

  

 

7. ročník 

 

Žák 

• využívá při hře všechny dosud získané dovednosti, zkušenosti a znalosti 

• má osvojeny návyky správného dýchání 

• dokáže samostatně nastudovat a interpretovat přiměřeně obtížné skladby 

• při interpretaci používá dynamická, tempová a výrazová označení 

• dokáže zhodnotit svůj výkon 

• má přehled o základní interpretaci v různých hudebních žánrech 

• dokáže transponovat jednoduchou melodii do sousední tóniny 

• zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 
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II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 

  

      Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení 

do II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro 

I. stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• zvládá obtížnější techniku hry (jednoduchý, dvojitý jazyk) 

• dokáže využít výrazové stránky hry (artikulaci, dynamiku, frázování, hospodaření s dechem) 

jako prostředek k osobitému projevu 

• zvládá stupnice, akordy dur a moll 

• dokáže s pedagogem konzultovat výběr svého repertoáru 

• je schopen použít vlastní názor při interpretaci 

• dovede diskutovat s pedagogem o svých předvedených výkonech 

 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák 

• dokáže uplatnit ve hře všechny nabyté zkušenosti a vědomosti ve prospěch interpretované 

hudby 

• je schopen orientovat se a interpretovat různé stylové období 

• dokáže samostatně nastudovat obtížnější skladby 

• vysvětlí základy improvizace 

• dokáže samostatně naladit nástroj a v průběhu hry korigovat intonační nepřesnosti 

• dokáže zhodnotit vlastní interpretaci skladby i interpretaci cizí 

• zahraje náročnější notový zápis z listu 

• prokáže znalost notového zápisu a vyřeší problematiku dýchání u studované skladby 

(tempová označení, frázování, dynamika) 

• dokáže samostatně vyhledat nové skladby ke studiu a interpretaci 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA TUBU  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 1 cvičení; 1 přednesová skladba nebo lidová píseň 

2. ročník 1 stupnice; 1 cvičení (etuda); 1 přednesová skladba nebo lidová píseň 

3. ročník 
1 stupnice dur s akordem; 2 cvičení (etudy) rozdílného charakteru;  

1 přednesová skladba 

4. ročník 
1 stupnice dur s akordem; 2 cvičení (etudy) rozdílného charakteru;  

1 přednesová skladba 

5. ročník 
1 stupnice dur nebo moll s akordem; 2 cvičení (etudy) rozdílného charakteru;  

1 přednesová skladba 

6. ročník 
1 stupnice dur nebo moll s akordy; 2 cvičení (etudy) rozdílného charakteru; 

přednesová skladba 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

2 stupnice dur nebo moll s akordy; 2 cvičení (etudy) rozdílného charakteru;  

1 přednesová skladba 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 stupnice dur nebo moll s akordy; 2 cvičení (etudy) rozdílného charakteru;  

1 přednesová skladba 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
2 stupnice s akordy; 2 cvičení (etudy) rozdílného charakteru; 1 přednesová 

skladba 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.19 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA BICÍ NÁSTROJE 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA BICÍ NÁSTROJE 
 

Bicí nástroje patří mezi nejstarší hudební nástroje vůbec. Jejich vývojem vzniklo mnoho 

nástrojů používaných v mnoha hudebních stylech a oblastech.  

     Proto cílem výuky hry na bicí nástroje naší školy je připravit žáka na ovládání základních 

bicích nástrojů (malý buben, souprava bicích nástrojů, percussion, melodické bicí nástroje – pokud 

jsou ve vybavení školy) tak, aby své dovednosti mohl plně využít v hudební praxi dle svých schopností 

a zájmů jak v amatérské oblasti, tak i při dalším odborném studiu v profesionální oblasti. Přitom naše 

škola nabízí žákům možnost uplatnění a prohloubení svých dovedností v souborech využívajících jak 

soupravy bicích nástrojů (v různých hudebních stylech), tak i percussion. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
  
Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA BICÍ NÁSTROJE 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň 
 

Přípravné studium 

 

Žák 

• je seznámen s bicími nástroji 

• vyjmenuje části bicí soupravy 

• rytmizuje jednoduché melodie 

• podle sluchu zopakuje jednoduchý rytmus na malý buben nebo percussion nástroje 

 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák 

• zvládá základy hry na malý buben, správné držení paliček 

• pozná základní notové hodnoty (nota a pomlka celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

• orientuje se v jednoduchém notovém zápise pro malý buben (nota celá, půlová) 

• zvládá hru střídavých úderů (čtvrťová = 80) 

• zvládá jednoduchou koordinaci dvou končetin 

• vyjmenuje základní percussion nástroje 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• zvládá hru s metronomem dle svých možností v notách (8, 16, nota s tečkou) 

• zvládá náročnější formy hry na malý buben (nota 8, 16, nota s tečkou) 

• zahraje základní doprovodné rytmy na soupravu bicích nástrojů s použitím čtvrťových a 

osminových hodnot 

• pozná a pojmenuje základní bicí nástroje 

• je schopen samostatně sestavit soupravu bicích nástrojů 

• zvládá jednoduché koordinační cvičení se zapojením tří různých končetin 

• zvládá hru ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu 

• dle svých možností umí zahrát jednoduchý základní rytmus na soupravu bicích nástrojů při 

doprovodu skladby 

• při hře na percussion zvládá zahrát základní doprovodné rytmy, ovládá jednoduché údery 
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3. ročník 

 

Žák 

• zvládá základy víření na malý buben v pomalém tempu 

• zvládá hru triolových a šestnáctinových hodnot v pomalém tempu 

• zahraje z listu cvičení se čtvrťovými a osminovými hodnotami 

• zahraje doprovodný rytmus s použitím nahrávky skladby 

•  použije ve skladbě jednoduchý break v osminových hodnotách 

• využívá při hře na malý buben dynamiku (p, mf, f) 

• zvládá hru na soupravu bicích nástrojů s použitím všech končetin 

• popíše, pojmenuje a rozdělí základní melodické bicí nástroje 

•  používá percussion při jednoduchém doprovodu skladeb 

• orientuje se v základním názvosloví pro bicí nástroje 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• používá při hře triolových hodnot a akcentů 

• zvládá víření na malý buben s dynamikou ve středním tempu 

• používá při hře na malý buben jednoduchých a dvojitých úderů 

• dokáže doprovodit skladbu složitějším doprovodem na soupravu bicích nástrojů s použitím 

breaků 

• orientuje se ve čtyřtaktových a osmitaktových frázích  

• samostatně doprovodí skladby různého charakteru (rockový rytmus, blues, swing, polka, 

valčík, tango apod.) 

• zná systém uspořádání tónů na melodických bicích nástrojích (xylofon, marimba), dokáže 

zahrát durovou stupnici do dvou křížků a béček 

• na melodické bicí nástroje zvládá techniku střídavého víření 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• používá při hře dvaatřicetinové hodnoty 

• orientuje se v notovém zápise pro soupravu bicích nástrojů 

•  nezávisle ovládá ruce a nohy při hře na soupravu bicích nástrojů 

• zvládá víření při použití osminových a šestnáctinových hodnot v rychlém tempu 

• zvládá hru jednoduchých a dvojitých přírazů, synkop, akcentů a sextol 

• zvládá hru paradidlů na malý buben (jednoduchých) 

• je schopný vytvořit jednoduché improvizace při hře na malý buben 

• na melodické bicí nástroje (xylofon) umí zahrát jednoduchou skladbu dvěma paličkami a 

durové stupnice do 3 křížků a béček 

• při hře na percussion dokáže zahrát plynule základní rytmus i break 
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• na melodické bicí nástroje zvládá techniku střídavého víření  

• vysvětlí vývoj bicích nástrojů 

 

 

6. ročník 

 

Žák 

• plynule hraje z partu pro soupravu bicích nástrojů 

•  nezávisle ovládá ruce a nohy při hře na soupravu bicích nástrojů 

• zvládá hru střídavých i nepravidelných taktů dle svých možností 

• používá paradidly při hře breaků na soupravu bicích nástrojů 

• použije jednoduché improvizace při hře na soupravu bicích nástrojů 

• zvládá hru ve 3/8, 6/8 a 9/8 taktu 

• na melodické bicí nástroje zahraje všechny durové stupnice, zahraje střídavé víření, dvojité 

údery a hru s dynamikou 

• improvizuje při hře na percussion  

 

  

7. ročník 

 

Žák 

• doprovodí na soupravu bicích nástrojů hudební soubor 

• dokáže zahrát kvintoly, septoly a kombinace všech rytmických hodnot 

• zvládá hru na celou soupravu bicích nástrojů v různých hudebních stylech 

• zahraje z listu na malý buben i soupravu bicích nástrojů v pomalých tempech 

•  vytvoří jednoduché sólo při hře na soupravu bicích nástrojů 

•  používá víření při běžné hře na malý buben a soupravu bicích nástrojů 

•  zahraje všechny dur a moll stupnice na melodické bicí nástroje (xylofon) 

• zná všechny druhy techniky hry na melodické bicí nástroje (víření, dynamika, dvojité údery) 

• při hře na percussion dokáže použít improvizace při doprovodu skladby 

• ovládá na elementární úrovni techniku hry jazzové a latinskoamerické hudby 

• umí si naladit nástroj 

  

 

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 

  

      Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení 

do II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro 

I. stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 
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přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně 

 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

•  využívá získané dovednosti při hře v souborech 

• ovládá základní prvky rytmické improvizace 

• dokáže z nahrávky skladby odposlouchat použité rytmické útvary a použít je při doprovodu 

skladby 

• zná všechny typy úderů na percussion a dokáže je dle svých schopností použít 

• využívá zvukových a technických možností soupravy bicích nástrojů pro obohacení skladeb 

různých stylů 

• veřejně vystupuje 

• zvládá složitější rytmické improvizace 

• dle svých schopností a možností interpretuje sóla na soupravu bicích nástrojů 

• využívá zvukových a technických možností percussion pro obohacení skladeb různých žánrů 

• zahraje z listu jednoduché skladby pro melodické bicí nástroje 

 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák 

• orientuje se ve všech prvcích hry na malý buben a je schopný jich podle svých schopností a 

dovedností využít při hře 

• zahraje z listu jak na malý buben, tak i na soupravu bicích nástrojů 

• zahraje sólově i s doprovodem náročnější skladbu na melodické bicí nástroje i percussion 

• ovládá víření na malý buben a umí ho zařadit do běžné hry doprovodů, breaků a sól 

• se orientuje v historii a současnosti využití bicích nástrojů v praxi 

• aplikuje všechny způsoby hry na malý buben i soupravu bicích nástrojů a dle svých schopností 

je umí při hře použít 

• hraje z listu na melodické bicí nástroje 

• dokáže využít percussion i melodických bicích nástrojů při hře v různých hudebních 

seskupeních 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA BICÍ NÁSTROJE  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 
jednoduché cvičení na malý buben s použitím půlových, čtvrťových                     

a osminových not a pomlk 

2. ročník 
1 cvičení na malý buben a předvedení základního doprovodného rytmu na 

soupravu bicích nástrojů 

3. ročník 
1 cvičení na malý buben s použitím triol a šestnáctinových not a 1 cvičení na 

soupravu bicích nástrojů s použitím breaků 

4. ročník 
2 cvičení na malý buben (jedno s využitím víření); 1 etudu na soupravu bicích 

nástrojů; 1 cvičení na percussion  

5. ročník 

2 cvičení na malý buben s použitím veškerých notových hodnot, víření a 

dynamiky; 1 etudu na soupravu bicích nástrojů; 1 doprovod libovolné skladby 

s nahrávkou; 1 etudu na libovolnou sestavu percussion a 1 cvičení na 

melodické bicí nástroje (dle vybavení třídy bicích nástrojů) 

6. ročník 

improvizační cvičení na malý buben i soupravu bicích nástrojů; 1 etuda a 

doprovod skladby na soupravu bicích nástrojů nebo na sestavu percussion;      

1 přednes na melodické bicí nástroje (dle vybavení třídy bicích nástrojů) 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 etuda na malý buben s použitím všech rytmických a dynamických prvků;        

1 etuda na soupravu bicích nástrojů, kde by měly být zastoupeny základní 

doprovodné rytmické prvky  (rock, blues, swing apod.) a break; doprovod 

libovolné skladby na soupravu bicích nástrojů  nebo na percussion; impro-

vizace na libovolnou sestavu percussion; etuda nebo přednes na melodické 

bicí nástroje (dle vybavení třídy bicích nástrojů) 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 

1 etuda na malý buben s použitím všech základních rytmických a dynamických 

prvků; 1 etuda na soupravu bicích nástrojů, kde budou zastoupeny základní 

doprovodné rytmické prvky (rock, blues, swing apod.) a break; doprovod 

libovolné skladby na soupravu bicích nástrojů; improvizace na jakoukoliv 

sestavu percussion nebo přednes (etuda) na melodické bicí nástroje (dle 

vybavení třídy bicích nástrojů) 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 

1 etuda na malý buben a soupravu bicích nástrojů; doprovod skladby 

s nahrávkou na soupravu bicích nástrojů a percussion; improvizační cvičení na 

libovolnou sestavu nástrojů a skladbu na libovolné melodické bicí nástroje (dle 

vybavení třídy bicích nástrojů) 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

MALÝ BUBEN – 1 etuda, nebo přednes s využitím dynamických a rytmických 
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prvků 

SOUPRAVA BICÍCH NÁSTROJŮ – improvizace dle dosažených schopností hráče, 

doprovod skladeb nejčastěji používaných stylů (žák si připraví všechny 

varianty, u zkoušky předvede pouze jednu skladbu dle výběru komise). 

MELODICKÉ BICÍ NÁSTROJE – 1 etuda, nebo přednes na žákem vybraný 

melodický bicí nástroje (dle dostupnosti vybavení třídy bicích nástrojů) 

PERCUSSION – improvizace na libovolnou sestavu percussion dle výběru žáka a 

dostupnosti vybavení třídy bicích nástrojů, nebo doprovod skladeb nejčastěji 

používaných stylů (žák si připraví všechny varianty, u zkoušky předvede pouze 

jednu skladbu dle výběru komise) 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.20 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA KYTARU 

 

     Klasická kytara se uplatňuje jako sólový i doprovodný nástroj, využívá se i v komorní a souborové 

hře. 

      Obsahem výuky je hudba všech slohových období, součástí jsou také doprovody a akordická hra. 

Vzhledem k dostupnosti nástrojů různých velikostí je výuka vhodná pro všechny věkové kategorie.  

     Při zájmu žáka, vhodných fyzických předpokladech a doporučení učitele, lze hru na kytaru studovat 

i na jiném typu kytary, než je klasická španělská kytara. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
  
Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na kytaru 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA KYTARU 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň  
 

Přípravné studium  

 

Žák 

• pojmenuje a ukáže části nástroje a vyjmenuje struny 

• rytmizuje říkadla a melodie známých písní na melodických strunách 

• zazpívá lidovou píseň a doprovodí se zjednodušenými akordy 

• zahraje a spočítá noty celé, půlové a čtvrťové 

 

 

Základní studium I. stupně 

 

1. ročník 

 

Žák 

• pojmenuje a ukáže základní názvy nástroje a zná názvy strun 

• identifikuje v notovém zápisu označení prstů pravé a levé ruky 

• předvede správné držení nástroje 

• zvládá jednohlasou hru na melodických strunách e, h, g střídavým úhozem prstů  

M, I s dopadem 

• zvládá hru jednoduchých rytmických cvičení s použitím not celých, půlových a čtvrťových 

•  zahraje palcem na prázdných basových strunách 

• orientuje se na hmatníku v první poloze na melodických strunách 

• zvládá hru jednohlasé melodie 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• předvede správné držení nástroje včetně správného držení rukou 

• zná základní části nástroje 

• koordinuje hru pravé a levé ruky 

• spojuje čtení notového zápisu s orientací na hmatníku k pátému pražci (na melodických 

strunách) 

• zvládá hru širokého dvojhlasu s využitím prázdných basových strun 

• rozlišuje při hře základní dynamické stupně (p, f) dle svých individuálních schopností 
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3. ročník 

 

Žák 

• zvládá správné držení nástroje a postavení obou rukou při hře 

• rozvíjí techniku hry pravé ruky s využitím úhozů s dopadem a bez dopadu a jejich kombinací 

• zahraje jednooktávové jednohlasé stupnice v první poloze dle svých možností 

• zvládá základy rozložených akordů 

• je schopen orientace na hmatníku v první až druhé poloze dle svých individuálních schopností 

• umí zahrát jednoduchý akordický doprovod 

• používá základní výrazové a dynamické prostředky (p, mf, f) 

  

 

4. ročník 

 

Žák 

• ovládá hru ve druhé a páté poloze na melodických strunách 

• zahraje stupnice v rozsahu dvou oktáv 

• předvede své interpretační schopnosti pomocí přiměřených skladeb různých stylových 

období 

• je schopen doprovodit písně podle základních akordických značek i s využitím hmatů tzv. 

malé barré 

• při hře využívá rozšířenou dynamickou škálu (crescendo, decrescendo), agogiku (ritardando) 

a kytarové rejstříky-sul tasto, sul ponticello, sul ordinario 

• v rámci instrumentální a vokální praxe je schopen přizpůsobit se spoluhráčům 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• kombinuje úhoz pravé ruky s dopadem a bez dopadu 

• zvládá techniku hry pravé ruky při nácviku rozložených akordů 

• je seznámen s hrou v rozmezí první až sedmé polohy 

• dokáže zahrát legato s využitím prázdných strun, a tím upevňuje správnou motoriku levé ruky 

• v přednesových skladbách využívá základních kytarových rejstříků sul tasto, sul ponticello, sul 

ordinario 

• uplatní techniku hry přirozených flažoletů 

• zvládne vytvořit základní akordický doprovod s využitím kadence 

• při souhře se spoluhráči používá základní dynamické a agogické prostředky 

 

  

6. ročník 

 

Žák 

• využívá kombinovanou hru s dopadem a bez dopadu 
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• je seznámen s hrou staccato a portamento 

• dokáže využít hru arpeggio a rasguado v akordickém vícehlasu 

• zvládá techniku levé ruky o sestupného a vzestupného legato 

• hraje v polohách a plynule do nich přechází 

• pracuje s tónem, dynamicky a barevně odstíní skladbu 

• doprovodí písně podle akordických značek 

• transponuje doprovody k písním do tónin do 4 # 

• umí si vyměnit struny a naladit kytaru 

• je schopen hrát v různých hudebních seskupeních 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• ovládá hru s dopadem i bez dopadu, vícehlasou hru se zvýrazněním melodického hlasu a hru 

rozloženého akordu 

• orientuje se na hmatníku do 9. polohy a zvládá plynulé výměny poloh 

• je schopen využít speciální kytarové techniky (arpeggio, rasguado, vzestupné i sestupné 

legato, hmat barré, flažolety) a základní melodické ozdoby 

• správnou koordinací pravé a levé ruky dokáže vytvořit čistý a kvalitní tón 

• je schopen orientovat se v notovém zápisu skladeb různých stylových období a v rámci 

interpretace využít všech získaných dovedností 

• dokáže hrát podle akordických značek s využitím různých rytmických figur 

• je schopen se uplatnit při hře v hudebních seskupeních 

 

 

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 

  

       Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení 

do II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro 

I. stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• samostatně si vytváří prstoklady pravé i levé ruky 
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• využívá dle svých schopností celého rozsahu hmatníku 

• vhodně používá kapodastr, přelaďování strun a zařazuje do hry i umělé flažolety 

• interpretuje skladby různých žánrů a období, dbá na jejich charakteristické rysy 

• spolupracuje s učitelem při výběru repertoáru 

 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák 

• zná všechny technické prvky a různé techniky hry na nástroj 

• orientuje se na hmatníku v celém jeho rozsahu 

• ovládá speciální kytarové techniky a melodické ozdoby 

• využívá kvality tónu a úhozu k interpretaci hudby v jemných barevných a dynamických 

odstínech 

• využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí 

a dovedností k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního 

výběru 

• je schopen samostatného tvůrčího uplatnění v amatérských souborech 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA KYTARU   
  

I. STUPEŇ 

Přípravné studium pro I. stupeň 

Přípravné studium 
2 jednohlasé lidové písně nebo prstová cvičení, popřípadě zazpívat píseň a 

doprovodit se  jednoduchými akordy 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 
jednoduchá jednooktávová stupnice; 2 jednohlasé skladby dle svých možností 

zpaměti 

2. ročník 
jednoduchá jednooktávová stupnice; technické cvičení; 1 přednesová skladba 

dle možností žáka zpaměti 

3. ročník 
jednohlasá jednooktávová stupnice; technické cvičení (etuda); 1 přednesová 

skladba zpaměti 

4. ročník jednohlasá stupnice s kadencí; 1 etuda; 1 přednesová skladba 

5. ročník 
jednohlasá dvouoktávová stupnice s kadencí; 1 etuda; 2 přednesové skladby 

zpaměti 

6. ročník 
jednohlasá dvouoktávová stupnice s kadencí; 1 etuda; 2 přednesové skladby 

zpaměti 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 stupnice dur nebo 1 moll s kadencí; 1 etuda; 2 přednesové skladby různých 

stylových období zpaměti 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 1 dvouoktávová stupnice s kadencí; 1 etuda; 1 přednesová skladba zpaměti 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
durová nebo mollová stupnice s intervaly a kadencí; 1 etuda nebo skladba 

technického charakteru; 2 přednesové skladby různých stylových období 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

1 etuda nebo skladba technického charakteru, 2 přednesové skladby různých 

stylových období 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.21 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU 

 

     Z historického pohledu představuje předmět „elektrická kytara“ nový prvek v základním hudebním 

vzdělávání. Je vhodnou alternativou pro hráče, kteří chtějí uplatnit své výrazné hudební cítění napříč 

hudebními žánry populární muziky.  

     Hudební nástroj poskytuje možnost individuální hry a využívá možnosti práce s kytarovými efekty, 

popř. hudebními programy na PC.  

     Uplatňuje se jak v sólové, tak i v doprovodné hře a vede až k samostatné improvizaci v souborech, 

kapelách a jiných hudebních uskupeních. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na elektrickou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
  
Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na elektrickou kytaru 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU 
 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

(žákům 1. – 3. ročníku je doporučena hra na akustickou kytaru) 

 

Žák 

• umí popsat nástroj a ladění nástroje 

• ovládá správné držení nástroje 

• ovládá jednoduché prstové cvičení pro levou a pravou ruku 

• ovládá jednoduché motivy skladeb zpaměti 

 

  

2. ročník 

 

Žák 

• ovládá základní notaci na hmatníku v základní poloze 

• orientuje se v jednohlasém notovém zápise v základních tóninách 

• umí vytvořit a zahrát jednoduchý rytmický motiv 

• zvládá synchronizaci pravé a levé ruky 

• ovládá dle svých schopností a možností hru jednoduchých motivů skladeb zpaměti 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• ovládá notaci na hmatníku do III. polohy  

• vnímá náladu skladby a využívá jí při hře s druhým nástrojem 

• používá dynamiku v přednesu 

• zvládá při hře synchronizaci pravé a levé ruky 

• využívá základní návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, postavení rukou) a 

používá základní technické prvky hry (základní úhozy nebo úhoz pravé ruky s ohledem na 

kvalitu tónu, základní prstovou techniku) 

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

• je schopen podle individuálních schopností zahrát zpaměti jednoduchou skladbu 

• využívá základních harmonických funkcí a akordů při doprovodu podle svých individuálních 

schopností 

• vnímá náladu skladby a je schopen tuto náladu vyjádřit elementárními výrazovými prostředky 

• uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem 

 

  



  

    126 

 
  
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM     
ZUŠ, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace 

 

  

4. ročník 

 

Žák 

• umí popsat nástroj a osvětlit jeho využití 

• využívá své znalosti ve hře trsátkem pravou rukou 

• ovládá hru pravou rukou v rytmických motivech 

• prezentuje své znalosti ve stupnicích a akordických značkách 

• zahraje s jiným nástrojem v duu 

• dokáže zahrát přednesový repertoár 

• ovládá synchronizaci pravé a levé ruky při hře 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• prezentuje znalosti ve stupnicích a znalosti akordických značek 

• dokáže se orientovat na hmatníku do 5. polohy 

• orientuje se ve 2-3 oktávových stupnicích  

• zvládá technické prvky elektrické kytary (vibrato, bending) 

  

 

6. ročník 

 

Žák 

• se orientuje v akordických značkách 

• ovládá rytmické doprovody v základních power chordech (kvintkvartový tvar) 

• předvede své znalosti v technice hry na elektrickou kytaru 

• zahraje z listu v I. poloze jednohlasé melodie 

  

 

7. ročník 

 

Žák 

• žák je schopen samostatné přípravy na vystoupení 

• ovládá základní nástrojovou techniku (hru trsátkem střední obtížnosti) 

• umí si naladit nástroj 

• zahraje plynule ve vyšších polohách a v základních tóninách 

• orientuje se v notovém zápise i ve složitějších rytmech 

• interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů 

• doprovází podle akordických značek 

• zahraje kadence a vytváří vlastní doprovod podle svých individuálních schopností 

• uplatňuje se při hře v různých hudebních uskupeních 

• zahraje s tónovou kulturou a je schopen naladit si nástroj 
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II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 
  

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• přečte jednoduchý zápis v tabulatuře 

• používá své znalosti v sólových figurách 

• realizuje své znalosti v populární hudbě 

• je schopen porozumět počítačovým programům pro elektrickou kytaru 

• používá své znalosti v rytmické a sólové hře (riff a lick) 

• zvládá podle sluchu vnímat text písně a jednoduchý doprovod 

• dokáže studovat nové skladby s využitím programu Guitar Pro 

• rozumí principu užití transpozičního pravítka 

• ovládá v úvodu princip kytarových efektů 

 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák 

• ovládá základní nástrojovou techniku (trsátkovou techniku střední obtížnosti), hraje 

s tónovou kulturou a je schopen naladit si nástroj 

• interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů 

• realizuje své dovednosti při souhře se spoluhráčem (doprovod, sólo) 

• doprovází podle akordických značek, hraje kadence a vytváří vlastní doprovod podle svých 

individuálních schopností 

• je schopen při hře použít kytarové efekty 

• má přehled v používané zesilovací aparatuře a multiefektech 

• využívá dle svých znalostí hudebního programu Guitar Pro 

• propojuje své znalosti v hudebním programu Guitar Pro s vlastní hrou 

• vytváří si jednoduchý repertoár 

• zvládá přípravu na koncerty, zvládá samostatně procvičování oblíbených skladeb pomocí 

poslechu a tabulaturního zápisu 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 3 jednohlasé skladby dle možností žáka zpaměti 

2. ročník 
jednoduchá jednooktávová stupnice; 1 technické cvičení; 1 přednesová 

skladba dle možností žáka zpaměti 

3. ročník 
jednohlasá jednooktávová stupnice; technické cvičení (etuda); 2 přednesové 

skladby zpaměti 

4. ročník 
jednohlasá stupnice s kadencí; 1 technické cvičení; 2 přednesové skladby 

zpaměti (možno s hudebním doprovodem) 

5. ročník 
jednohlasá dvouoktávová stupnice s kadencí; 1 technické cvičení;  

2 přednesové skladby 

6. ročník 
jednohlasá dvouoktávová stupnice s kadencí; 1 technické cvičení;  

2 přednesové skladby zpaměti (možno s hudebním doprovodem) 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 stupnice dur nebo 1 moll s kadencí; 1 technické cvičení; 2 přednesové 

skladby různých hudebních žánrů zpaměti 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 dvouoktávová stupnice s kadencí; 1 technické cvičení; 1 přednesová skladba 

zpaměti 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
durová nebo mollová stupnice s kadencí; 1 skladba technického charakteru; 

2 přednesové skladby různých hudebních žánrů 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

1 durová nebo mollová stupnice (diatonická či pentatonická) v rozsahu tří 

oktáv, 2 přednesové skladby různých žánrů. Doprovod lidové či populární 

písně dle akordických značek 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.22 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA BASOVOU KYTARU 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA BASOVOU KYTARU 

 

     Nástroj poskytuje mnoho možností vyjádření rytmických a melodických prvků ve hře. Zvuk basové 

kytary svou hlubokou frekvencí spojuje ostatní nástroje používané v souborových uskupeních. 

     Žák, student na basovou kytaru na sebe přejímá jednu z hlavních vedoucích funkcí v nástrojovém 

obsazení. Je měřítkem rytmické přesnosti a stabilnosti celé formace.  

     Basová kytara si od svého vzniku našla svoji nenahraditelnou funkci v obsazení souborů a kapel a 

ovlivňuje koncový sound těchto skupin. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
  
Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA BASOVOU KYTARU 
 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák 

• popíše nástroj a osvětlí jeho využití v hudbě 

• popíše ladění nástroje (notaci na prázdných strunách) 

• ovládá správné držení nástroje a základy techniky hry 

• ovládá jednoduchá prstová cvičení 

• ovládá hru jednoduchého motivu skladby zpaměti 

• při hře využívá hru na prázdných strunách 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• ovládá základní notaci v základní poloze 

• ovládá hru jednoduchého rytmického motivu zpaměti 

• zahraje jednoduché prstové cvičení ve stupnici C dur 

• využívá synchronizace pravé a levé ruky 

• rozlišuje žánrové rozdíly skladeb 

• při hře využívá dynamiku přednesu 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• ovládá kompletní notací na hmatníku do III. polohy 

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

• je schopen zahrát zpaměti jednoduchou skladbu s použitím dynamiky 

• vnímá náladu skladby a je schopen tuto náladu vyjádřit elementárními výrazovými prostředky 

• uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem 

• využívá základní návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, postavení rukou) 

• používá osvojené základní technické prvky hry 

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

• je schopen podle individuálních schopností zahrát zpaměti jednoduchou skladbu 

• využívá základních funkcí baskytary, doprovází podle svých individuálních schopností 

• se uplatňuje podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem 
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4. ročník 

 

Žák 

• dokáže zahrát jednoduchou skladbu z akordických značek 

• zvládá hru s dynamickou změnou 

• ovládá hru pravou rukou v rytmických motivech 

• využívá technické a výrazové prostředky (hra prsty) 

 

  

5. ročník 

 

Žák 

• se dokáže orientovat na hmatníku do 5. polohy 

• orientuje se v 2 oktávových stupnicích a kvintakordech 

• zahraje jednoduchý notový zápis z listu 

• je schopen interpretace nebo doprovodu skladby (písně) zpaměti 

• využívá při hře technické prvky 

 

 

6. ročník 

 

Žák 

• zvládá hru z akordických značek 

• interpretuje přiměřeně obtížné skladby s využitím výrazových prostředků 

• ovládá hru z listu a hru zpaměti 

• samostatně se připraví na vystoupení 

• uplatňuje se při hře v různých hudebních uskupeních 

 

  

7. ročník 

 

Žák 

• samostatně se dle svých schopností a možností připraví na vystoupení 

• ovládá základní nástrojovou techniku (prstovou techniku střední obtížnosti) 

• hraje s tónovou kulturou a umí si naladit nástroj 

• hraje dle individuálních schopností plynule ve vyšších polohách a v základních tóninách 

• orientuje se v notovém zápisu i ve složitějších rytmech 

• interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů 

• doprovází podle notace i akordických značek 

• vytváří vlastní doprovod podle svých individuálních schopností 

• uplatňuje se při hře v různých hudebních uskupeních 
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II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň  
 

      Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení 

do II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro 

I. stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně  
 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• samostatně se dle svých schopností a možností připraví na vystoupení 

• samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu a vloží do ní vlastní projev 

• využívá ve hře technické prvky (hra prsty) 

• dbá na intonační čistotu a tónovou kulturu 

• zvládá dle svých schopností rytmickou přesnost hry 

• uplatňuje se při hře v souborových uskupeních 

• vyhledá přiměřeně obtížné skladby z dostupných pramenů a dokáže je samostatně zpracovat 

a případně upravit 

• dokáže využívat zvukovou pestrost nastavení nástroje a aparatury 

 

  

3. a 4. ročník 

 

Žák 

• uplatňuje se při hře v souborových uskupeních 

• samostatně se připravuje na vystoupení 

• orientuje se v nastavení aparatury a dokáže si připravit nastavení barvy tónu 

•  samostatně rozvíjí své dosavadní hudební schopnosti 

• sám vyhledá zajímavá témata pro svůj nástroj z dostupných pramenů 

• zvládá dle svých schopností hru ve vyšších polohách 

• ovládá základní nástrojovou techniku (prstovou techniku střední obtížnosti), hraje s tónovou 

kulturou a je schopen naladit si nástroj 

• interpretuje přiměřeně obtížně skladby různých stylů a žánrů 

• doprovází podle akordických značek, hraje kadence a vytváří vlastní doprovod podle svých 

individuálních schopností 

• zahraje plynule ve vyšších polohách a v základních tóninách, orientuje se v notovém zápisu 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA BASOVOU KYTARU  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník jednooktávová stupnice; žák zahraje v rytmu libovolný basový riff 

2. ročník jednooktávová stupnice; zpaměti rytmicko-melodické cvičení 

3. ročník 
jednooktávová stupnice s rozkladem akordu; doprovod jednoduché písně 

zpaměti 

4. ročník 
jednohlasá stupnice s rozkladem, doprovod populární písně v souhře s jiným 

nástrojem 

5. ročník 
jednohlasá dvouoktávová stupnice s rozkladem; doprovod písně v souhře 

s jiným nástrojem 

6. ročník 
jednohlasá dvouoktávová stupnice s kadencí; zpaměti doprovod k libovolnému 

žánru populární hudby 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

jednohlasá dvouoktávová stupnice s rozkladem akordu a ve vzorech; 

interpretace skladby populárního žánru (melodie, doprovod) 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 dvouoktávová stupnice s kadencí; 1 technické cvičení; 1 přednesová skladba 

zpaměti 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
dvouoktávová stupnice s rozkladem akordu; žák doprovodí 12taktovou 

bluesovou formu 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

Dvouoktávové stupnice s rozkladem akordu, doprovod 12taktovou bluesovou 

formou, doprovod ke skladbě populárního žánru dle notového zápisu či 

akordických značek. 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.23 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU SÓLOVÝ ZPĚV 

 

      Zpěv je spojení správně vedeného tónu s dobře vytvořenou řečí. Zpěv je v určité míře stylizovaná 
řeč. Je proto člověku a zejména dítěti přirozeným a také nejbližším prostředkem hudebně 
uměleckého projevu.  
 
 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
  
Poznámka:   
 žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Sólový zpěv 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU SÓLOVÝ ZPĚV 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň 
 

Přípravná hudební výchova (PHV) 

 

Žák 

• předvede správný postoj 

• je seznámen se základy hlasové hygieny 

• zazpívá ve střední hlasové poloze 

• je seznámen s hlubokým dýcháním bránicí 

• zvládá uvolňování brady 

 

Přípravné studium  

 

Žák 

• je poučen o základech hlasové hygieny 

• je seznámen se základy užití pěveckého dechu 

• při zpěvu předvede správné a přirozené držení těla 

• ovládá uvolnění spodního patra a přirozené vedení mluvidel 

• interpretuje jednoduché lidové a umělé písně 

 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

  

Žák 

• je poučen o základech hlasové hygieny 

• je schopen předvést základní principy klidného a hlubokého dýchání bránicí 

• při zpěvu ovládá správné a přirozené držení těla 

• předvede dle svých individuálních dispozic a temperamentu dechové a hlasové cvičení včetně 

probíraných písní lidových nebo umělých 

• zpívá v pěvecké poloze blízké přirozenému hlasovému projevu 

• zazpívá lidové a umělé písně 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• kontroluje klidné a hluboké dýchání se svalovou brániční oporou 

• zvládá při interpretaci vedení pěvecké fráze 
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• dodržuje správné a přirozené držení těla 

• zvládá uvolňování artikulačního aparátu 

• zazpívá zpaměti s doprovodem lidové a umělé písně 

 

 

 3. ročník 

 

Žák 

• vysvětlí zásady hlasové hygieny 

• správně používá dechový aparát (dýchá na bránici) 

• ovládá správné a přirozené držení těla 

• ovládá přirozené postavení artikulačního ústrojí 

• při interpretaci užívá dynamiku (piano, forte) 

• zazpívá lidové a umělé písně a je schopen interpretací rozlišit jejich charakter 

 

 

 4. ročník 

 

Žák 

• ovládá přirozené postavení těla a artikulačního ústrojí (uvolňuje spodní čelist) 

• kontroluje brániční dýchání 

• zpívá hlasem v rozsahu oktávy s durovým charakterem 

• předvede plynulou kantilénu na různých nápěvcích 

• zazpívá dvojhlasé písně (lidové, umělé) 

 

 

 5. ročník 

  

Žák 

• kontroluje uvědomělé budování dechové opor 

• kontroluje správné zásady přirozeného pěveckého postoje 

• vyrovnává hlas v rámci individuálních možností jedince 

• zpívá plynulou kantilénu a aplikuje ji v probíraném studiu 

• je seznámen s terminologií MUTACE 

• zazpívá vícehlasé písně (lidové, umělé) 

 

6. ročník 

  

Žák 

• ovládá principy hlasové hygieny a uplatňuje její zásady (rozezpívání) 

• vědomě užívá principy dechové opory 

• zazpívá hlasová cvičení k předcházení mutačních šelestů ve střední poloze 

• rozšiřuje hlas o další možný rozsah (v rámci individuálních možností a případné mutace) 

• zvládá pěvecká cvičení v různých skladbách (staccato, legato) 
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• zazpívá hlasová cvičení v rozsahu oktávy 

• zvládá plynulou kantilénu 

• zazpívá stupnice a rozložený akord dur a moll v rozsahu oktávy 

 

 

 7. ročník 

  

Žák 

• uplatní dovednosti a návyky potřebné k udržení pěvecké techniky (přirozené vedení hlasu 

opřené o dechovou oporu) 

• ovládá principy hlasové hygieny a uplatňuje její zásady (rozezpívání, zpěv v indispozici) 

• hlas vede v celém svém rozsahu vyrovnaně 

• předvede lehkost a přirozenost hlasu 

• vysvětlí terminologii mutace – zpívá a interpretuje hlasová cvičení s ohledem na možné 

hlasové problémy vyplývající z mutace 

• umí výrazově vyjádřit písně různých stylů a žánrů 

• umí intonovat základní a odvozené intervaly od daného tónu 

 

 

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň  
 

      Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení 

do II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro 

I. stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně  
 

1. a 2. ročník  

 

Žák 

• ovládá principy hlasové hygieny a uplatňuje její zásady 

• ovládá dechovou oporu 

• vyrovnává hlas v celém možném rozsahu a tyto principy si osvojil 

• je schopen rozšiřovat hlasový rozsah, který je vyrovnaný v celé délce 

• zazpívá plynulou kantilénu a dodržuje vedení fráze 

• zazpívá repertoár s důrazem na interpretační nároky artikulační i intonační 
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3. a 4. ročník  

 

Žák 

• ovládá techniku dechu 

• předvede vyrovnaný hlas v celém rozsahu 

• zvládá hlasovou hygienu v praxi 

• ovládá správné držení těla a artikulační ústrojí 

• zazpívá plynulou kantilénu a dodržuje vedení fráze 

• rozliší základní pěvecká slohová období 

• interpretuje skladby různých stylů s ohledem na pěveckou vyspělost svého hlasu 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – SÓLOVÝ ZPĚV  
  

I. STUPEŇ 

Přípravné studium pro I. stupeň 

Přípravné studium 2 písně zpaměti 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 

2. ročník 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 

3. ročník 1 lidová a 1 umělá píseň zpaměti 

4. ročník 1 lidová a 2 umělé písně zpaměti 

5. ročník 1 lidová a 2 umělé písně odlišných charakterů zpaměti 

6. ročník 
1 lidová, 2 umělé písně odlišného charakteru a 1 píseň z komorního repertoáru 

(vše zpaměti) 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 lidová píseň, 2 umělé písně odlišného charakteru (vše zpaměti) 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 1 lidová a 2 umělé písně odlišného charakteru (vše zpaměti) 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 1 lidová, 2 umělé písně a 1 píseň z komorního repertoáru 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

1 lidová píseň, 2 umělé písně, 1 píseň z komorního repertoáru 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.24 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HUDEBNÍ TEORIE 
 

Je pro všechna studijní zaměření hudebního oboru realizována v předmětu hudební nauka. 

 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HUDEBNÍ NAUKA 

 

     Hudební nauka je předmět, který doprovází studenta v průběhu prvních pěti let studia. Žáci se zde 

seznamují nejen s hudební teorií, ale osvojují si také základní hudební dovednosti pomocí intonačních 

a rytmických cvičení, poslechem hudby a rozborem skladeb. Nedílnou součástí je zpěv písní, který je 

doprovázen hrou na hudební nástroje a nástroje Orffova instrumentáře.  

     Ve vyšších ročnících jsou k praktickým činnostem přidávány také informace z dějin hudby. Při 

hodinách jsou využívány pracovní sešity, které zároveň slouží jako učebnice. 

     Jelikož všichni žáci jsou aktivními muzikanty, tak dané schopnosti a vědomosti uplatní ve své 

hudební praxi. Proto je dbáno nejen na to, aby žáci učební látku pochopili, ale také na to, aby se ji 

naučili používat. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 
 
viz učební plány všech studijních zaměření hudebního oboru 
 
 

OSNOVY PŘEDMĚTU HUDEBNÍ NAUKA 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň 
 

Přípravné studium 

 

Žák 

• dokáže zapsat noty celé, půlové, čtvrťové, osminové; jejich počítání 

• rytmicky počítá na 2, 3, 4 doby 

• rozpozná melodii v písních (stoupající, klesající) 

• rytmizuje písně (tleskání, ťukání, dupání) 

• umí noty c1-c2 v notové osnově 

• pozná dynamikou (p, f) 

• zná pomlky a jejich užití v hudbě (celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

• čte noty, doplňuje názvy not 

• žák zazpívá písně s klavírem (umělé, lidové) 
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Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák 

• umí noty od malého g-c3 (vypsat a popsat) 

• rozliší pomlky: celá, půlová, čtvrťová, osminová (vypsat a popsat) 

• vypočte hodnoty not, pomlk a umí je zrytmizovat 

• umí hudební názvosloví (allegro, adagio, repetice, staccato, legato apod.) 

• dokáže se orientovat v rozboru písní (čtení not, různých hudebních označení, takt, melodie) 

•  se orientuje v durových stupnicích C, G, D, A, E dur (zápisy těchto stupnic, označení hlav. 

půltónů) 

• ovládá předznamenání do 4 křížků a do 1 béčka 

• zná trojzvuky u stupnic (C, G, D, A, E, F dur) 

• rozpozná posuvky (křížek, béčko, odrážka), jejich funkce 

• zvládá takty 2/4, 3/4, 4/4 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• umí noty v basovém klíči (velké g-c1) 

• rozliší půltón – celý tón 

• umí zapsat předznamenání do 4 křížků, 4 béček 

• ovládá stupnice do 4 křížků a do 4 béček v durové tónině, jejich trojzvuky 

• pozná hudební nástroje (smyčcové, dechové) 

• umí intervaly 1-8 a tvoří je 

• zvládá takty 3/8 

• rozpozná dur a moll tóniny (veselá, smutná) 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• ovládá zápis durové a mollové stupnice do 4 křížků a do 4 béček (zvládnutí jejich zápisu) 

• zapíše T, S, D  

• umí kvintakordy (T5), tvoření ze stupnic 

• umí zapsat rytmické diktáty (2/4, 3/4, 4/4, 3/8) 

• dokážou rozbor písní (melodie, rytmus, čtení not, takt) 

• zná a umí zapsat dělení mollových stupnic, jejich zvýšené a snížené stupně 

• tvoří T5 a jeho 1 obrat a 2 obrat ze stupnic durových s # a b 

• ovládá rozdělení intervalů na čisté a velké  

•  umí hudební názvosloví, označení přednesu 
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• rozliší žánry ve vážné hudbě (opera, opereta, koncert, symfonie) 

• pozná hudební nástroje, jejich rozdělení, poslech, pojmenování 

• poslechem rozliší nástrojové skupiny (smyčce, dřeva, dechy, bicí) 

• umí vysvětlit pojmy stejnojmenné a paralelní stupnice 

• zná hudební skladatele B. Smetanu a A. Dvořáka (jejich opery) 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• zná noty s dvojitou posuvkou (g-e3) v houslovém a (c-c1)v basovém klíči 

• ovládá názvy oktáv (a, a1, a2, a3, A, A1, A2) 

• umí se durové a mollové stupnice do 7 křížků a 7 béček 

• ovládá jednoduché a složené takty v rytmizaci 

• utvoří a zapíše intervaly čisté, velké – malé, zvětšené, zmenšené 

• umí enharmonické záměny 

• dokáže transponovat jednoduché melodie do jiné tóniny 

• rozliší stupnice stejnojmenné, paralelní 

• zná D7 (dominantní septakord) 

• pozná melodické ozdoby (trylek, obal, nátryl, náraz, skupinka, příraz) 

• zná hudební slohy (baroko, klasicismus) a umí přiřadit skladatele (J.S.Bach, W.A.Mozart, 

L.v.Beethoven) 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• vysvětlí pojem co je to enharmonická záměna a umí s ní pracovat 

• zná a rozliší, co jsou to komorní soubor, symfonický orchestr, opera, opereta, muzikál   

• umí vysvětlit pojmy polyfonie, homofonie 

• dokáže zapsat rytmické a sluchově melodické diktáty 

• zná značky v notách (např. portamento, glissando) 

• dokáže zapsat stupnice a předznamenání do 7 posuvek 

• utvoří a zapíše T5, S5, D5, D7 a obraty 

• vyjádří svůj názor na poslouchanou hudbu 

• zná hudební slohy, jejich století a nástroje dané doby 

• dokáže přiřadit alespoň jedno dílo k probraným hudebním skladatelům 

• umí vysvětlit pojem symfonická báseň 
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6.25 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT INSTRUMENTÁLNÍ A VOKÁLNÍ PRAXE 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INSTRUMENTÁLNÍ A VOKÁLNÍ 

PRAXE 
 

     Předmět Instrumentální a vokální praxe se vyučuje od 4. ročníku I. stupně až po 4. ročník II. stupně 

základního studia. Cílem je naučit žáky orientovat se a pracovat v různých hudebních souborech a 

seskupeních. 

     Žáci mohou v průběhu studia navštěvovat různé formy komorní, souborové, sborové a 

orchestrální hry, které se v ZUŠ vyučují. Žák je zařazen do předmětu instrumentální a vokální praxe na 

základě návrhu vyučujícího. 

 

 

OSNOVY PŘEDMĚTU INSTRUMENTÁLNÍ A VOKÁLNÍ PRAXE 
 

Žáci 

• ve hře, zpěvu uplatňují a dále rozvíjí správné návyky a dovednosti získané v individuálním 

studiu 

• dokážou poslouchat své spoluhráče 

• dokážou vnímat zvuk souboru 

• mají vytvořený smysl pro kolektivní zodpovědnost za společné dílo 

• spolupracují na vytváření společného zvuku, výrazu a způsobu interpretace skladeb 

• dokážou sledovat dirigenta a jeho gesta 

• umí se přizpůsobit svým spoluhráčům v intonaci, rytmu, dynamice a celkovém přednesu 

• umí pohotově číst notový zápis partů a později i orientaci v partituře 

• ovládají základy a zásady interpretace různých hudebních stylů a žánrů 

• se podílejí na výběru skladeb 

• zvládají samostatnou přípravu při studiu partů 

•  objektivně zhodnotí svůj podíl na výkonu souboru, i podíl svých spoluhráčů 

• dle možností co nejvíce veřejně vystupují, účastní se festivalů, přehlídek a soutěží 
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6.26 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA FAGOT 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA FAGOT 

 

      Fagot patří mezi složitější dechové dřevěné nástroje, na který žák začíná hrát až po dosažení 

určitých fyzických dispozic, prokázání dostatečné dávky talentu a přesvědčivého zájmu o obor. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 
 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na fagot 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
 
 Poznámka:   
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na fagot 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
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OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA FAGOT 
 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

 

Žák 

• je seznámen s nástrojem, ovládá základní údržbu a dovede pojmenovat jednotlivé části 

nástroje 

• používá správné návyky, které jsou základem pro hru na fagot – držení nástroje, správná 

poloha rukou a postavení prstů 

• umí předvést základní dechovou techniku 

• zvládá správné nasazení a tvoření tónu 

• zahraje tóny v rozsahu jedné oktávy 

• je schopen zahrát lidové písně a drobné skladby 

 

  

2. ročník 

 

Žák 

• dokáže vytvořit rovný tón s dynamikou z p do f a naopak 

• se orientuje v notovém zápisu v basovém klíči ve velké a malé oktávě 

• při hře používá sluchovou sebekontrolu 

• zahraje jednoduchá cvičení 

• zahraje s nástrojovým doprovodem 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• používá brániční dechovou techniku 

• umí hrát jednoduché staccato 

• rozlišuje základní tempová a dynamická znaménka 

• rozpozná kvalitu tónu a jednotlivá nasazení 

• zvládá správné frázování, nádechy 

• interpretuje snadné a drobnější skladby různých slohových období 

• je schopen souhry s dalšími hudebními nástroji 
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4. ročník 

 

Žák 

• kvalitu a čistotu tónu prokáže ve studovaných skladbách 

• je schopen rozlišit dynamiku (pp, mp, mf, ff) 

• přečte z listu jednoduchý notový zápis 

• zvládá vyrovnanost prstové techniky 

• používá melodické ozdoby (příraz, nátryl, trylek) 

• interpretuje vybrané přednesové skladby různých žánrů přiměřené obtížnosti podle svých 

individuálních možností a schopností 

  

 

5. ročník 

 

Žák 

• zvládá efektivně samostatnou domácí přípravu 

• je schopen samostatně pracovat na kvalitě tónu jak v nasazení, tak ve znění 

• umí pracovat na intonační čistotě 

• zahraje v rozsahu kontra oktávy až jednočárkované oktávy 

• použije při interpretaci běžné melodické ozdoby 

• používá dynamiku a tempo pro vystižení nálady skladby 

• zahraje stupnice durové do 4 křížků a 4 béček, mollové do 3 křížků a 3 béček, včetně 

příslušných akordů a jejich obratů 

 

 

6. ročník 

 

Žák 

• dokáže vytvořit kvalitní tón 

• pracuje samostatně na zlepšení dechové techniky 

• čte notový zápis v tenorovém klíči 

• pohybuje se spolehlivě jak prstově, tak nátiskově v rozsahu od kontra B-c2 

• využívá dynamická znaménka a reaguje na tempová označení 

• umí samostatně nastudovat náročnější skladby 

• ovládá elementární transpozice (oktáva) 

• je schopen správného rytmického cítění u složitějších rytmů 

• hraje stupnice durové do 4 křížků a 4 béček, mollové do 4 křížků a 4 béček, včetně 

příslušných kvintakordů a jejich obratů 

• při hře stupnic a akordů zvládá hru zpaměti 
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7. ročník 

 

Žák 

• využívá při hře všechny získané dovednosti 

• zlepšuje kvalitu tónu, dbá na jeho čistotu a zvučnost 

• dokáže provádět dechová cvičení (zrychlovat nádech a prodlužovat výdech) 

• dbá na správné frázování, nádechy, dynamiku 

• používá další melodické ozdoby (obal, skupinka) 

• pěstuje cit pro hudební frázi 

• zahraje vyrovnanou prstovou technikou v rozsahu nástroje C1-G3 

• umí vnímat náladu skladby a interpretovat ji 

• se podílí samostatně na přípravě jednoduchých etud a skladeb 

• interpretuje a poznává skladby různých žánrů 

• umí objektivně zhodnotit svůj výkon 

 

  

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 

  

     Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do 

II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník 

 

Žák 

• na základě všech svých získaných znalostí a dovedností umí a dokáže uplatnit všechny 

technické a výrazové prostředky hry v celém zvládnutém rozsahu nástroje 

• se orientuje v notovém zápisu různých skladeb a použije svůj vlastní hudební výraz při 

interpretaci dané skladby 

• dokáže ve skladbě najít a využít vhodná místa pro umístění nádechu bez přerušení fráze 

• zahraje melodie podle sluchu 

• zná základy přípravy výroby strojků 

• zvládá hru z listu 

• zahraje složitější rytmické útvary 
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3. a 4. ročník 

 

Žák 

• využívá plně výrazových a tempových prostředků, dynamických možností nástroje 

• ovládá dechovou techniku a techniku prstů 

• orientuje se v různých slohových obdobích, dokáže samostatně nastudovat vybranou 

přednesovou skladbu 

• vysvětlí základy improvizace 

• je schopen samostatně naladit nástroj 

• dokáže zahrát zpaměti 

• je schopen reflexe a sebereflexe pro svůj další umělecký růst 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA FAGOT  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 2-3 jednoduchá cvičení; skladbičky nebo písničky 

2. ročník 1 stupnice dur; 1-2 cvičení; 1 přednesová skladba 

3. ročník 1 stupnice dur nebo moll + T5; 2-3 cvičení; 1 přednesová skladba 

4. ročník 
1 stupnice dur nebo moll + T5 s obraty; 2 etudy odlišného charakteru; 1-2 

přednesové skladby 

5. ročník 
1 stupnice dur + T5 s obraty + D7; 1 stupnice moll + T5 s obraty; 2 etudy 

odlišného charakteru; 1-2 přednesové skladby 

6. ročník 
1 stupnice dur + T5, D7 s obraty; 1 stupnice moll + T5 s obraty; 2 etudy 

odlišného charakteru; 1-2 přednesové skladby dle možností žáka zpaměti 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 stupnic dur, T5 + obraty, D7 + obraty; 1 stupnice moll, T5 + obraty; 2-3 

etudy; 1 přednesová skladba dle možností žáka zpaměti 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 
1 stupnice dur, T5 + obraty; 1 stupnice moll, T5 + obraty; 2 etudy odlišného 

charakteru; 1 přednesová skladba dle možností žáka  

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 
1 stupnice dur, T5 + obraty, D7 + obraty; 1 stupnice moll, T5 + obraty, 2 etudy 

rozdílného charakteru; 1-2 přednesové skladby 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

2 skladby odlišného stylu a žánru, ve kterých žák prokáže veškeré dovednosti 

získané za dobu studia 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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6.27 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA MELODICKÉ BICÍ NÁSTROJE 
 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU HRA NA MELODICKÉ BICÍ 

NÁSTROJE 

 

      Bicí nástroje patří mezi nejstarší hudební nástroje vůbec. Jejich vývojem vzniklo mnoho nástrojů 

používaných v mnoha hudebních stylech a oblastech.  

     Cílem výuky hry na melodické bicí nástroje naší školy je připravit žáka na ovládání základních 

melodických nástrojů (xylofon, marimba, vibrafon), tak aby své dovednosti mohl plně využít 

v hudební praxi dle svých schopností a zájmů jak v amatérské oblasti, tak i při dalším odborném 

studiu v profesionální oblasti. V průběhu výuky bude žák paralelně studovat hru na malý buben, který 

je důležitým prvkem při hře na melodické bicí nástroje. Okrajově se seznámí i s hrou na percussion. 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

I. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na melodické bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe    1*    1*    1* 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 3 3 2 2 

16 
 
 Poznámka:   
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 
*/ nepovinný předmět 

 
 
 
II. STUPEŇ 

 Týdenní dotace 

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

Hra na melodické bicí nástroje 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Instrumentální a vokální praxe  1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2 2 

8 
 
Poznámka:    
žák je zařazen do volitelného předmětu na základě návrhu vyučujícího 

 

 



  

    151 

 
  
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM     
ZUŠ, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace 

 

  

OSNOVY PŘEDMĚTU HRA NA MELODICKÉ BICÍ NÁSTROJE 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň 
 

Přípravné studium  

 

Žák 

• je seznámen s bicími nástroji 

• vyjmenuje části bicí soupravy 

• rytmizuje jednoduché melodie 

• podle sluchu zopakuje jednoduchý rytmus na buben nebo percussion 

 

 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 

  

Žák 

• ovládá správné držení těla za nástrojem 

• zvládá základy hry na malý buben, ovládá správné držení paliček 

• je seznámen s bicími nástroji, které jsou využívány při výuce 

• hraje střídavými údery po kamenech bez posuvek (xylofon) 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• sám si seřídí výšku nástroje 

• zvládá stupnici C dur v pomalém tempu (xylofon) 

• prokáže orientaci v jednoduchém notovém zápisu 

• zvládá základní údery na percuse (conga, cajon) 

• orientuje se ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu 

• zvládá náročnější formy hry na malý buben (nota osminová, šestnáctinová, nota s tečkou) 

 

 

 3. ročník 

 

Žák 

• zahraje dvěma paličkami lidovou píseň (xylofon, marimba) 

• hraje ve třech dynamikách: p, mf, f 

• zvládá základy víření na malý buben 

• popíše, pojmenuje a rozdělí základní melodické bicí nástroje 
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• používá percussion při jednoduchém doprovodu skladeb 

• hraje stupnice se dvěma křížky a béčky (xylofon, marimba) 

 

 

 4. ročník 

 

Žák 

• zvládá víření na malý buben s dynamikou o třech stupních (p, mf, f) 

• zná systém uspořádání tónů na melodických bicích nástrojích (xylofon, marimba) 

• zahraje jednoduchou skladbu s doprovodem (CD/klavír) 

• zvládá na melodické bicí nástroje techniku střídavého víření (xylofon, marimba) 

• hraje jednoduché přednesové skladby 

 

 

 5. ročník 

  

Žák 

• zvládá hru jednoduchých a dvojitých přírazů na malý buben 

• je seznámen se hrou akcentů 

• při hře na percussion zahraje základní rytmus i break (conga, cajon) 

• na melodické bicí nástroje hraje složitější skladbu dvěma paličkami s předznamenáním 

(xylofon, marimba) 

• hraje durové stupnice do 3 křížků a béček (xylofon, marimba) 

 

 

6. ročník 

  

Žák 

• je seznámen s jednoduchým paradidlem na malý bubínek s využitím na melodické bicí 

nástroje (xylofon, marimba) 

• improvizuje při hře na percussion 

• orientuje se ve 3/8, 6/8, 9/8 taktu 

• zahraje open a bass úder na djembe 

• na melodické nástroje zahraje durové stupnice s 4 křížky a béčky (xylofon, marimba) 

• hraje skladby s použitím střídavých víření a dvojitých úderů 

 

 

 7. ročník 

  

Žák 

• hraje kvintoly, septoly a kombinace všech rytmických hodnot 

• při hře na percussion dokáže použít improvizaci při doprovodu skladby 

• zahraje z listu na malý buben 
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• zná všechny techniky hry na melodické bicí nástroje (víření, dynamika, dvojité údery) a 

uplatňuje je v přednesových skladbách 

• dokáže zhodnotit svůj výkon 

• hrané skladby umí uplatnit na veřejných vystoupeních 

 

 

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň  
 

      Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení 

do II. stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro 

I. stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

 

Základní studium II. stupně  
 

1. a 2. ročník  

 

Žák 

• zvládá složitější rytmické improvizace na malý buben 

• čte a hraje rytmickou stupnici po šestnáctiny 

• je seznámen s vířením, jednoduchými a dvojitými přírazy 

• zná všechny typy úderů na percussion a dokáže je použít (conga, cajon) 

• využívá technických a zvukových možností melodických bicích nástrojů (xylofon, vibrafon) 

• zahraje z listu jednoduché skladby na melodické bicí nástroje (xylofon, marimba) 

• je seznámen s tlumením paličkou na vibrafon 

• je seznámen s čtyřpaličkovým držením 

• hraje mollové stupnice se dvěma křížky a béčky (xylofon, marimba, vibrafon) 

 

 

3. a 4. ročník  

 

Žák 

• zahraje z listu jak na malý buben, tak i na melodické bicí nástroje (xylofon, marimba) 

• hraje rytmickou stupnici po septolu 

• je seznámen s paradidly a akcenty 

• je seznámen s použitím pedálu a tlumení při hře na vibrafon  

• dokáže využít hry percussion i melodických nástrojů při vystoupení v různých hudebních 

uskupeních 
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• hraje složitější přednesové skladby (xylofon, marimba) 

• hraje mollové stupnice se čtyřmi křížky a béčky (xylofon, marimba, vibrafon) 

• je seznámen s rytmem clave 3:2 a 2:3 

• získané znalosti a dovednosti prezentuje při absolventském koncertě 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – HRA NA MELODICKÉ BICÍ NÁSTROJE  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 
jednoduché cvičení na malý buben s použitím půlových a čtvrťových                     

not a pomlk; hra střídavých úderů po kamenech bez posuvek na xylofon 

2. ročník 

1 cvičení na malý buben s použitím osminových a šestnáctinových not a 

pomlk; 1 cvičení v tónině C dur v pomalém tempu (xylofon); předvedení open 

a bas úder na conga 

3. ročník 
1 cvičení na malý buben s použitím triolových hodnot; 1 cvičení s použitím 

tónin do dvou křížků a béček (xylofon) 

4. ročník 
1 cvičení na malý buben s použitím víření; 1 cvičení s použitím střídavého 

víření (xylofon); 1 cvičení na percussion  

5. ročník 

1 cvičení na malý buben s použitím dynamiky (p, mf, f) a jednoduchého 

přírazu; 1 cvičení v tónině do tří křížků a béček (xylofon); doprovod skladby na 

cajon 

6. ročník 

1 cvičení na malý buben s použitím jednoduchého paradidlu; 1 cvičení na 

djembe s použitím úderu open a bass; 1 skladba v tónině do čtyř křížků nebo 

béček (xylofon nebo marimba) 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením.  

1 etuda na malý buben s použitím všech základních rytmických a dynamických 

prvků; doprovod libovolné skladby na percussion; etuda nebo přednes na 

xylofon nebo marimbu s možností doprovodu (klavír nebo CD) 

II. STUPEŇ 

Přípravné studium pro II. stupeň 

Přípravné studium 

1 etuda na malý buben s použitím všech základních rytmických a dynamických 

prvků; improvizace na percussion; přednes nebo etuda s použitím 

předznamenání (xylofon nebo marimba) 

Základní studium II. stupně 

1. a 2. ročník 

1 etuda na malý buben s použitím jednoduchého přírazu, víření a paradidlu ve 

třech dynamických stupních (p, mf, f); improvizace na jakýkoliv perkusivní 

nástroj; 1 skladba (xylofon nebo marimba) přednesového charakteru 

s hudebním doprovodem 

3. a 4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

MALÝ BUBEN – 1 etuda nebo přednes (s možností hudebního doprovodu) 

s využitím dvojitých přírazů, dvojitých úderů a akcentů 

PERCUSSION – přednes skladby s doprovodem CD na nástroj dle výběru žáka 

MELODICKÉ BICÍ NÁSTROJE – 1 etuda nebo přednes na žákem vybraný 

melodický bicí nástroj (xylofon, marimba, vibrafon) s možností hudebního 

doprovodu (klavír, CD) 
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Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU 
 

  
 

7.1 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA 
 
MOTTO 

 „Umění činí viditelným neviditelné.“ Paul Klee 
 
 

CHARAKTERISTIKA VÝTVARNÉHO OBORU 
                                                                  

     Výtvarný obor na naší škole nabízí žákům možnost proniknout do světa výtvarného vnímání, 

myšlení a vyjadřování cestou jedinečného svobodného projevu. Ten je uplatňován především 

v tvořivém procesu, a to nalézáním vlastní osobité podoby a představy výtvarného vyjádření. 

     Žák se učí poznávat okolní svět rozumovou i emocionální stránkou své osobnosti, kterou pak 

reflektuje do svého výtvarného projevu. Snaží se hlouběji vnímat dané podněty, přemýšlet o nich a 

následně jim vlastní výtvarnou výpovědí „vtisknout“ určitou podobu. 

     Učí se poznávat výtvarný jazyk jako prostředek k výtvarné komunikaci s okolím. Učí se výtvarně 

projevovat v linii, barvě, objemu a prostoru, a to postupným prohlubováním znalostí a osvojováním si 

výtvarných technik. 

      Při výuce je uplatňován individuálně – skupinový přístup, který dává vyniknout individualitě 

osobnosti každého žáka. Ten se na základě uvědomování si své jedinečnosti a neopakovatelnosti učí 

nahlížet na odlišný výtvarný projev druhých s porozuměním a respektem. 

   Radost z tvůrčí činnosti a obohacení žákovy „duše“ je pak nosným pilířem, na kterém náš výtvarný 

obor staví a o který neustále usiluje. 

 

 

 

UČEBNÍ PLÁN 
 
 

PŘÍPRAVNÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 
Charakteristika Přípravné výtvarné výchovy 
 
     Přípravná výtvarná výchova je určena žákům předškolního věku, kteří k 31. 8. daného roku dosáhli 

věku 5 let. Výuka tohoto studia bude organizována v rozsahu 1,5 vyučovací hodiny týdně po dobu 1 

roku. * 

 
 

 

 

 Týdenní dotace 

 1. ročník 

Výtvarné vyjadřování 1,5 

Celkový týdenní počet hodin 1,5 
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Poznámka 
*/ pro výuku Přípravné výtvarné výchovy budou vyčleněny maximálně 2 skupiny. Výuka je vedena v blocích.  

 
 
PŘÍPRAVNÉ STUDIUM  
 
 Studium je organizováno v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně po dobu 1 roku a svým rozsahem a 
koncepcí předjímá Studium I. stupně, které na toto přípravné studium navazuje. 
 
 
 

 Týdenní dotace 

 1. ročník 

Výtvarné vyjadřování 3 

Celkový týdenní počet hodin 3 
 
 
 
 

I. STUPEŇ 
 Týdenní dotace 

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

Plošná tvorba 2 2 2 2 2 1,5 1,5 

Prostorová a akční tvorba 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná kultura      0,5 0,5 

Celkový týdenní počet hodin 
3 3 3 3 3 3 3 

21 

 
 
 
 

II. STUPEŇ 
 Týdenní dotace 

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

Plošná tvorba 1,5 1,5 1 1 

Prostorová a akční tvorba 1 1 1 1 

Výtvarná kultura 0,5 0,5 0,5 0,5 

Volná tvorba   0,5 0,5 

Celkový týdenní počet hodin 
3 3 3 3 

12 
 
 
 
Výstupy ročníků: Výstupy jednotlivých ročníků výtvarného oboru jsou realizovány formou výstav, ať už přímo ve 
školních prostorách, či v mimoškolních zařízeních v rámci různých výtvarných přehlídek. 
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OSNOVY VÝTVARNÉHO OBORU 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň 
 

Přípravná výtvarná výchova 

 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ VYJADŘOVÁNÍ 

 

     Do tohoto názvu je zahrnuta veškerá výtvarná tvorba žáka přípravného studia. Ta je utvářena 

spontánním jedinečným projevem žákovy výtvarné výpovědi, objevováním možností jejího zobrazení 

formou kresby, malby či prostorovým zachycením (práce s hlínou).  

 
Žák 

• je seznámen se základními výtvarnými technikami 

• používá ve své výtvarné výpovědi vlastní ikonografické znaky 

• rozvíjí svou představivost a fantazii 

• objevuje možnosti a způsoby výtvarného zachycení (jak v ploše, tak i v prostoru) 

• pozoruje a zkoumá stopy zanechané různými nástroji  

• intuitivně využívá ve svém výtvarném projevu základní vyjadřovací prostředky (bod, linie, 

barva, tvar) 

• převádí smyslové podněty do vizuální roviny 

• uplatňuje při svém výtvarném projevu základní techniky a materiály 

• dokáže se zapojit do výtvarných her či etud 

 
 
Přípravné studium  
 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ VYJADŘOVÁNÍ 

 

Žák 

• rozezná základní výtvarné techniky a umí je ve svém výtvarném projevu použít 

• umí zacházet se základními výtvarnými materiály a nástroji (vedení nástroje a pozorování 

stop nástroje) 

•  využívá ve svém výtvarném vyjádření vlastní ikonografické znaky 

• rozezná základní způsoby výtvarného vyjádření (kresba, malba, modelování) 

• intuitivně využívá ve svém výtvarném projevu základní vyjadřovací prostředky (bod, linie, 

barva, tvar) 

• sděluje svůj názor cestou jedinečného výtvarného projevu 

• převádí smyslové podněty do vizuální roviny 

• rozezná základní barevnou škálu 

• experimentuje se základními výtvarnými technikami a materiály  
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Charakteristika vyučovacích předmětů I. a II. stupně 
 
 

Vyučovací předmět: PLOŠNÁ TVORBA 

     Vyučovací předmět Plošná tvorba v sobě skrývá všechny kreslířské, malířské a grafické podoby 

výtvarného vyjadřování, ve kterých se odráží žákův osobitý pohled na svět prostřednictvím zvoleného 

tématu. V tomto předmětu se žák seznamuje jak s klasickými výtvarnými postupy a technikami, tak i 

s možností jejich vzájemného kombinování. Zájem o materiály, nástroje a techniky může žáka zavést 

až do oblasti samostatné experimentace, která rozvíjí jeho tvořivost a fantazii. 

     V kresebném projevu objevuje žák možnosti vyjádření se v linii jako nejpřirozenějším vyjadřovacím 

prostředku. Postupně odhaluje její výrazovou řeč a možnosti jejího zachycení, které se díky 

individuálnímu projevu stává „nástrojem“ jedinečného zobrazení vycházejícího ze skutečnosti či 

smýšleného světa žákovy představivosti. S grafikou se žák seznamuje ve vyšších ročnících I. stupně a 

stává se mu jednou z možných východisek výtvarného zachycení v průběhu II. stupně. Jedná se 

především o grafickou techniku monotypu, suché jehly či linorytu. 

      Malba, jakožto další z oblasti plošné tvorby, nabízí žákovi možnost proniknout do světa barev, 

jejich účinků a vzájemných vztahů (např. barevná harmonie, barevný kontrast). Žák se učí postupně 

barvy míchat do různých škál a odstínů, pracovat s jejich účinky v kompozici, vyjadřovat jimi své 

barevné představy a nálady či jimi zachytit barevnost okolního světa.  

 

 

Vyučovací předmět: PROSTOROVÁ A AKČNÍ TVORBA 

 

     V tomto vyučovacím předmětu se žák učí jinému druhu výtvarného myšlení. Prostorovou tvorbou 

se rozumí především práce s hmotou (hlínou), ale také vytváření objektů z různých materiálů (např. 

papír, plast, drát apod.).  

     Při práci s hlínou se žák učí přetvářet své představy do podoby prostorového zachycení. Postupně 

se učí pracovat s tvarem, objemem, plastickými kontrasty až po následné využití například světla a 

stínu ve své prostorové kompozici. To vše se děje na základě správné přípravy materiálu k jeho 

použití (zpracování hlíny) a správným postupům a návykům, ke kterým je žák veden. 

     Akční tvorbou se rozumí žákovo setkávání se se sebou samým či s druhými formou jedinečného 

prožívání. Cílem není pouze výsledný „produkt“, ale především cesta, proces „nalézání“ při společné 

akci.  

 

 

Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ KULTURA 

 

     Tento předmět provází žáka v podstatě celým obdobím studia, zprvu jako orientace a možná 

motivace při tvorbě formou názorné ukázky, později jako vědomé poznávání světa dějin umění, 

kultury, a to postupným porozuměním jejich obsahu a nalézáním hodnot v nich ukrytých. Do 

výtvarné kultury jsou zahrnovány všechny výtvarné projevy lidstva, také se v ní ale zpětně odráží to, 

jakým způsobem člověk žije – mezilidské vztahy, příroda, životní prostředí, lidská sídla atd.  
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Vyučovací předmět: VOLNÁ TVORBA 

      

     Tento předmět je zařazen do 3. a 4. ročníku II. stupně především proto, aby dal žákovi možnost 

projevit se zcela svobodným názorem jak v oblasti námětové, tak i v oblasti volených technik, 

nástrojů, materiálů atd. Smyslem je prohlubovat v žákovi zodpovědnost za svou práci při procesu 

samostatného myšlení a tvorbě. Tento předmět slouží také jako žákova příprava absolventské práce, 

která vyúsťuje závěrečnou absolventskou výstavou.  

 

 

Základní studium I. stupně 

 

1. ročník  

 

PLOŠNÁ TVORBA 

 

Žák 

• si osvojuje základní výtvarné techniky a materiály, které vědomě ve svém projevu využívá 

• při svém výtvarném vyjádření pracuje s linií a tvarem 

• používá ve svém projevu základní výtvarné techniky 

 

PROSTOROVÁ A AKČNÍ TVORBA 

Žák 

• pracuje s hmotou, učí se základním návykům s tím spojeným 

• převádí své výtvarné představy a náměty do podoby prostorového ztvárnění 

• objevuje jiné možnosti výtvarného vyjádření realizovaného prostřednictvím výtvarné akce 

 

 

2. ročník  

 

PLOŠNÁ TVORBA 

 

Žák 

• rozvíjí svou představivost a fantazii vlastním svobodným podáním daného tématu 

• intuitivně vkládá do svého výtvarného vyjadřování obrazotvorné prvky (bod, linie, tvar, barva, 

světlo) 

• rozezná základní barevnou škálu a umí ji ve své výtvarném projevu vědomě použít (barvy 

teplé, barvy studené) 

• opouští ikonografické znaky 
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PROSTOROVÁ A AKČNÍ TVORBA 

Žák 

• používá ve svém výtvarném projevu základní prostředky prostorového vyjádření (prostor, 

objem, tvar) 

• používá možnosti prostorového vyjádření 

• objevuje jiné možnosti a principy výtvarného vyjádření formou akční tvorby 

 

 

 

3. ročník  

 

PLOŠNÁ TVORBA 

 

Žák 

• kombinuje výtvarné techniky na základě dosavadní zkušenosti jejich užití  

• vnímá a reaguje na okolní svět, který osobitě přetváří do roviny výtvarného sdělení 

• rozšiřuje svůj pohled o další možnosti výtvarného zachycení 

• dokáže nalézat souvislosti mezi okolním světem a sebou samým 

• je seznámen se základními grafickými technikami 

 

PROSTOROVÁ A AKČNÍ TVORBA 

 

Žák 

• je schopen prostorového vyjadřování při práci s hmotou 

• využívá své výtvarné vnímání a myšlení při práci s hmotou 

• v procesu akční tvorby vyjadřuje své emoce postupnou ztrátou zábran 

• převádí své představy do roviny prostorového vyjádření 

• využívá jiné možnosti a principy výtvarného vyjádření prostřednictvím výtvarné akce 

 

 

 

4. ročník  

 

PLOŠNÁ TVORBA 

 

Žák 

•  rozvíjí výtvarné myšlení, cítění a vnímání daných jevů, skutečností 

• je schopen přemýšlet o daném tématu, zvažuje varianty jeho výtvarného vyjádření 

• uplatňuje ve svém projevu dosavadní získané poznatky o okolním světě  

• využívá při své tvorbě širší paletu barevného zachycení, prohlubuje se jeho vnímání 

barevných zákonitostí (barvy primární a sekundární, barevný kontrast, lomená barevnost) 

• používá základní kresebné techniky (stínování, šrafování) 
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PROSTOROVÁ A AKČNÍ TVORBA 

 

Žák 

• zvládá pracovat s hmotou využitím různých nástrojů k tomu určených  

• se při své výtvarné tvorbě více zaměřuje na detail 

• používá ve své tvorbě základní prvky modelace (přidávání a odebírání hmoty, vrstvení, 

prořezávání, aj.) 

• využívá možnosti a principy výtvarného vyjádření prostřednictvím výtvarné akce 

 

 

 

5. ročník 

 

PLOŠNÁ TVORBA 

 

Žák 

• uvědomuje si zákonitosti kompozičního vyjádření 

• se stává osobitějším ve svém výtvarném projevu, vkládá do své tvorby svá specifika (např. 

inklinací k určité výtvarné technice, okruhu námětů apod.) 

• rozumí základním pojmům výtvarného jazyka (harmonie, kontrast, pohyb, proporce) 

 

PROSTOROVÁ A AKČNÍ TVORBA 

 

Žák 

• používá při svém prostorovém zachycení vědomé prvky stylizace, zjednodušení 

• dbá na správnost pracovního postupu při práci s hmotou 

• chápe a vědomě využívá výtvarnou akci jako prostředek výtvarného sdělení 

 

 

 

6. ročník 

 

PLOŠNÁ TVORBA 

 

Žák 

• prohlubuje své výtvarné zkušenosti cestou poznávání sebe a okolí 

• chápe širší možnosti plošného vyjádření 

• rozvíjí své osobité pojetí a chápání světa, nachází mezi jevy souvislosti 

• prohlubuje pohled do svého vnitřního světa, který se následně v jeho výtvarné výpovědi 

odráží 

• je schopen celkové vyváženosti kompozice 
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PROSTOROVÁ A AKČNÍ TVORBA 

 

Žák 

• rozvíjí své prostorové vnímání a myšlení při práci s hmotou 

• chápe širší možnosti prostorového vyjádření 

• dokáže tvarovat hmotu jejím postupným přidáváním či ubíráním 

• chápe a vědomě využívá výtvarnou akci jako prostředek výtvarného sdělení 

• se vyjadřuje emocionálním projevem při procesu výtvarné akce 

 

VÝTVARNÁ KULTURA 

 

Žák 

• se seznamuje se základními slohy v rámci dějin výtvarného umění 

• rozezná způsoby umělcova výtvarného zachycení (malba, kresba, grafika, sochařství, akce…) 

na pozadí dějin 

• je seznámen s různými díly výtvarného umění, vytváří si na ně svůj vlastní úsudek a názor 

(mohou jej také motivovat a stát se inspirací při jeho vlastní výtvarné výpovědi) 

 

 

 

7. ročník 

 

PLOŠNÁ TVORBA 

 

Žák 

• má utvořen na základě svých individuálních zkušeností vlastní výtvarný názor, který dokáže 

formulovat a následně interpretovat 

• dokáže sdělit svůj vlastní názor na obsahovou a formální stránku výtvarného obrazu 

• proniká hlouběji pod povrch zákonitostí (jevů, dějů, obsahů) světa, vnímá smyslové podněty, 

přemýšlí o nich, zvažuje různé varianty, jak jim „vtisknout“ konkrétní vizuální podobu 

• se na cestě za hledáním své vlastní výtvarné výpovědi stává pozornějším sám k sobě, proniká 

do svého „já“ 

• je samostatný při své tvorbě, a to od promýšlení možností realizace až po samotné provedení  

• vědomě ve svém výtvarném projevu využívá prvků obrazotvorného plošného vyjádření, 

jakými jsou bod, linie, tvar, barva, objem, prostor, světlo atd., poznává a porovnává jejich 

vlastnosti, shody, účinky, podobnosti atd. 

• dokáže vyjádřit daný výtvarný problém cestou objevování, experimentu 

• je schopen na základě svých dosavadních zkušeností přistupovat k volbě výtvarných technik 

daného výtvarného problému 

 

 

 

 

 



  

    165 

 
  
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM     
ZUŠ, Ostrava – Poruba, J. Valčíka 4413, příspěvková organizace 

 

  

PROSTOROVÁ A AKČNÍ TVORBA 

 

Žák 

• je schopen prostorového vnímání a myšlení na cestě za hledáním výsledného tvaru 

• využívá při svém prostorovém zachycení různých možností včetně objektové a akční tvorby 

• vnímá a uplatňuje ve své tvorbě různé způsoby modelace, otisky nástrojů  

• umí vnímat statičnost a dynamičnost formy či účinky světla a následně je ve své tvorbě 

uplatňovat 

 

VÝTVARNÁ KULTURA 

 

Žák 

• se seznamuje se základními slohy a směry výtvarného umění 

• si dokáže utvářet dle svého vlastního pojetí a na základě svých dosavadních zkušeností 

osobitý výtvarný pohled a názor na jednotlivá údobí výtvarného umění 

• prezentuje svůj výtvarný názor s využitím základních výtvarných pojmů, a to s respektem pro 

jejich odlišná možná pojetí u druhých jedinců 

 

 

II. STUPEŇ 
 

 

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

     Přípravné studium II. stupně je určeno žákům od 14 let, kteří zahájili studium II. stupně bez 

absolvování stupně I. Délka studia je 1 rok. Výuka je vedena v blocích 3 vyučovací hodiny týdně. 

 

PŘÍPRAVNÁ PLOŠNÁ A PROSTOROVÁ TVORBA 

 

Žák 

• rozezná základní prostředky plošné tvorby (bod, linie, barva, plocha) 

• používá ve svém výtvarném projevu základní prostředky plošné tvorby 

• převede své výtvarné představy do podoby prostorového ztvárnění 

• popíše základní pojmy prostorového zachycení (modelace, povrch, objem, tvar) 
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Základní studium II. stupně 
 

1. a 2. ročník  

 

PLOŠNÁ TVORBA 

 

Žák 

• řeší samostatně dle svých individuálních schopností daný výtvarný problém, zvažuje různé 

možnosti a varianty jeho zachycení  

• přistupuje ke své tvorbě procesem sebepoznávání, usiluje o nalézání svého „já“ prostřed-

nictvím své výtvarné výpovědi 

• experimentuje v rámci materiálních a osobních možností 

• je schopen na základě svých dosavadních zkušeností nalézat smysl pro osobité nazírání na 

svět kolem sebe, poznávání jeho hlubší podstaty 

• používá ve svém výtvarném projevu dosud osvojené výtvarné techniky, které kombinuje 

s možností nalézat nezvyklé varianty jejich zachycení 

• dokáže výtvarně přemýšlet nad daným tématem 

• vyřeší výtvarný problém hlubším pronikáním do jeho podstaty 

• dokáže splnit dílčí cíle, které si ve svém tvořivém procesu vytyčí 

 

PROSTOROVÁ A AKČNÍ TVORBA 

 

Žák 

• řeší výtvarný problém hlubším pronikáním do jeho podstaty, snaží se nalézat nové možnosti 

prostorového zachycení 

• experimentuje v prostorovém vyjádření v rámci materiálních a osobních možností 

• vědomě využívá při své tvorbě prvky stylizace, abstrakce 

• postupně získává svůj vlastní osobitý rukopis či vyhraněnost k určitému způsobu 

prostorového vyjádření 

• chápe a vědomě využívá výtvarnou akci jako možný prostředek výtvarného sdělení 

 

VÝTVARNÁ KULTURA 

 

Žák 

• rozvíjí svou orientaci v základních slozích a stylech výtvarné historie 

• postupně vyhraňuje svůj názor směrem k určité výtvarné epoše, způsobu umělcova zachycení 

či konkrétnímu výtvarnému obrazu 

• hledá různá možná pojetí při zobrazování různých námětů či námětových okruhů, snaží se je 

dle svých dosavadních zkušeností porovnávat 
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3. a 4. ročník 

 

PLOŠNÁ TVORBA 

 

Žák 

• přistupuje k obsahové i formové stránce daného výtvarného problému racionální cestou, ale 

přitom s emocionálním nábojem 

• využívá při svém vizuálním zachycení prvky experimentu či jedinečného nazírání na danou 

věc 

• využívá svých dosavadních životních zkušeností a poznatků, které neustále obohacuje a 

„zvnitřňuje“, dává jim širší souvislosti 

• využívá ve svém projevu analýzu, syntézu, posuny významu, abstrahování 

• dokáže obhájit svůj názor, je otevřený k přijímání názorů odlišných, dokáže je respektovat a 

dle svých možností je přijímat 

• dokáže být citlivý k ostatním, k jejich potřebám, umí nahlížet na sebe nejen jako na 

individuálního jedince, ale také jako na součást určitého celku (kolektivu) 

• přijímá možnost zachycení světa různými způsoby vyjádření (figurace, stylizace, abstraktní 

rovina atd.) 

•  používá při své prezentaci adekvátní výtvarné pojmy (kompozice, proporce, perspektiva, aj.) 

 

PROSTOROVÁ A AKČNÍ TVORBA 

 

Žák 

• usiluje o propracované pojetí výsledné prostorové práce 

• zkoumá vztahy jednotlivých prvků v prostoru 

• volí a kombinuje různé materiály prostorového zachycení  

• dává hlubší význam akcím, objektům 

• chápe a vědomě využívá výtvarnou akci jako prostředek výtvarného sdělení 

 

VÝTVARNÁ KULTURA 

 

Žák 

• vnímá výtvarnou kulturu v jejich historických souvislostech 

• proniká hlouběji směrem k poznání principů daných údobí výtvarných dějin 

• je seznámen s vyjadřovacími prostředky současného výtvarného umění, snaží se v nich 

nalézat skryté principy 

• porovnává díla různých výtvarných umělců 

• prezentuje svůj názor ostatním, je schopen diskuse s tolerancí a otevřeností pro přijímání 

odlišných pohledů 

• dokáže citlivě hodnotit práci druhých 

• popíše výtvarné dílo jak po stránce obsahové, tak i formální 

• chápe širší souvislosti v pojetí kultury a umění, jež se mu stává podnětné pro svou vlastní 

tvorbu 
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VOLNÁ TVORBA 

 

Žák 

• pracuje formou samostatného myšlení (stanovení námětu, volba vhodné techniky, 

objevování možností a způsobů výtvarného zachycení, realizace finálního provedení) 

• ovládá technologický postup vybrané výtvarné techniky 

• dokáže prezentovat a obhájit svou práci 

• dokáže volit vhodnou formu ke své prezentaci (adjustace, výstavní koncepce atd.) 

• dokáže zhodnotit svou práci a poučit se z případných chyb 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – VÝTVARNÝ OBOR  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

závěrečnou výtvarnou prací (cyklus výtvarných prací). Tuto práci si žák obhájí a 

následně prezentuje ve výstavních prostorách základní umělecké školy nebo 

v jiných možných veřejných výstavních prostorách. 

II. STUPEŇ 

Základní studium II. stupně 

4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

závěrečnou výtvarnou prací. Tuto práci si žák sám obhájí a následně 

prezentuje ve výstavních prostorách naší základní umělecké školy nebo 

v jiných možných veřejných výstavních prostorách. K této závěrečné výtvarné 

práci přistupuje žák cestou osobitého svobodného projevu, a to jak v rovině 

námětové, tak využitím výtvarné techniky (výtvarných technik), k níž tento žák 

inklinuje, nebo ji záměrně pro výtvarné vyjádření volí (např. v souladu 

s námětem atd.). 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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8. VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU 
 

 

 

8.1 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SCÉNICKÝ TANEC 
  

MOTTO 

„V tanci nemůžeš být dobrý nebo špatný. Můžeš jen žít pro tanec a tancovat pro život. Tanec 

je skrytý jazyk duše.“ Martha Graham 

 

 

CHARAKTERISTIKA TANEČNÍHO OBORU 
 

     Taneční obor cílevědomě, systematicky a s individuálním přístupem k žákovi umožňuje rozvíjení 

tanečních schopností, talentu, hudebního cítění a prostorové orientace důležité pro rozvoj osobnosti, 

která je schopna citlivě přistupovat k uvědomělému tanečnímu ztvárnění hudební předlohy.  

     Rozvíjí představivost, herecký projev, tvořivost a týmovou spolupráci potřebnou k dosažení 

vrcholného tanečního projevu. Zdokonaluje taneční techniku i fyzickou kondici důležitou pro 

úspěšnou prezentaci svěřeného tanečního díla. Přispívá k rozvoji hudebního a tanečního cítění a 

uvědomělému osobnímu projevu.  

Vzdělávací obsah tanečního oboru je členěn do dvou vzájemně provázaných vzdělávacích oblastí:  

1. Taneční tvorba a interpretace, ve které se žáci seznamují se základy tanečních technik a způsoby 

rozvoje a kultivace koordinačních, silových a vytrvalostních schopností.    

2. Recepce a reflexe tanečního umění, ve které si žák rozvíjí schopnosti porozumět komunikačnímu 

obsahu uměleckého díla a umělecké dílo hodnotit, chápat taneční umění v souvislostech a 

hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev.                                                                         

 

 
 

PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ VÝCHOVA 

 Týdenní dotace 

 1. ročník 

Přípravná taneční výchova 1 

Celkový týdenní počet hodin 1 
 
Poznámka: 
Přípravná taneční výchova je pro děti ve věku od 5 let, který dosáhly k 31. 8. daného roku 

 
 
 
PŘÍPRAVNÉ STUDIUM  

 
 
 
 

 Týdenní dotace 

 1. ročník 

Taneční průprava 2 

Celkový týdenní počet hodin 2 
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I. STUPEŇ 
 Týdenní dotace 

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

Taneční průprava 1,5 1,5      

Současný tanec   1 1 1 1,5 1,5 

Lidový tanec   0,5 0,5 0,5   

Klasická taneční technika   0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

Taneční praxe 1,5 1,5 1 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
3 3 3 3 3 4 4 

23 

 
 
 

II. STUPEŇ 
 Týdenní dotace 

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

Současný tanec 1 1 1 1 

Klasický tanec 2 2 2 2 

Taneční praxe 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
4 4 4 4 

16 

 
Poznámky:  
Ve skupině Přípravná taneční výchova se vyučuje maximálně do počtu 15 žáků 
V přípravných studiích žáci absolvují maximálně 2 roky, poté jsou zařazeni do 1. ročníku I. stupně základního 
studia 
Na II. stupni se Klasická taneční technika vyučuje pod názvem Klasický tanec. 
V případě nedostatku žáků v některých ročnících může dojít ke spojení ročníků. 

 
V hodinách I. a II. stupně se využívá korepetice. 

 

 

OSNOVY TANEČNÍHO OBORU 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň 

 

Přípravná taneční výchova 

 

     Kultivuje přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení. Učí vytvářet 

návyk správného držení těla, pružnost, obratnost, učí orientaci v prostoru, rozvíjí rytmické a 

intonační cítění a schopnost rozlišovat dynamiku. Probouzí vnitřní citlivost, pohybovou 

fantazii a taneční cítění žáků za doprovodu dětských hudebních skladeb. 
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Žák 

• uvědomuje si správné držení těla 

• provede protažení a uvolnění těla v lehu na zemi 

• zvládá chůzi vpřed, pochod, běh, poskok v kruhu, po diagonále i v prostoru 

• rozezná pomalé a rychlé tempo a dokáže se přizpůsobit 

• zapojuje se při kolektivních dětských tanečních hrách 

• uvědomuje si držení horní části těla 

• zvládá pochod, pomalý a rychlý běh, poskoky vpřed, „koníčkový“ poskok, cval vpřed a 

stranou 

• realizuje poskoky v souběžné pozici (pozice VI.) 

• zvládá napětí a uvolnění těla v různých polohách 

• interpretuje dětské taneční hry 

 

Přípravné studium  
 
Vyučovací předmět: TANEČNÍ PRŮPRAVA 
 

     Je zaměřena na rozvoj a upevňování správného držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, 

obratnosti a koordinace. Podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Pěstuje vnitřní citlivost, tvořivost, 

představivost, hudební a prostorové cítění formou pohybových her a hravých cvičení za doprovodu 

hudebních skladeb přiměřených věku. 

                 
Žák  

• ukáže vznosné držení hrudníku v sedu na zemi zkřižmo, snožmo i na patách 

• zvládá chůzi přirozenou, na patách, na pološpičkách, na vnějších hranách chodidel 

• předvede běh přirozený i běh s přednožováním pokrčmo 

• zvládá úkroky stranou ve dvojici s doprovodem paží 

• předvede dostředivý běh 

• zvládá kolíbku na zádech, kotoul vpřed  

 

 

Charakteristika vyučovacích předmětů I. a II. stupně 
 
 

Vyučovací předmět: TANEČNÍ PRŮPRAVA 

 

     Podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému, vyváženému držení těla ve všech základních 

polohách i v pohybu z místa, rozvíjí taneční techniku, taneční projev žáků a jejich hudební cítění. 

Posiluje a zcitlivuje svalové oblasti a zvyšuje obratnost, pohyblivost v kloubech, sílu, pružnost a 

celkovou koordinaci. Zdokonaluje chůzi, běh, poskoky, cval, skoky, obraty a otáčky. Rozvíjí smysl pro 

tempo, rytmus a dynamiku pohybu v souladu s hudbou a rozvíjí prostorové cítění. Využívá vlastních 

námětů dětí, pohybových a tanečních her i s rekvizitou. 
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Vyučovací předmět: SOUČASNÝ TANEC 

 

     Rozvíjí taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich hudební a prostorové 

cítění, kvalitu vzájemných vztahů a uvolňuje jejich osobité tvořivé schopnosti. V taneční technice učí 

žáky uvědoměle řídit pohyb, se změnami polohy těžiště a důrazem na centrální pohyb.  Vypracovává 

vedený pohyb, švihy, vlny, impulsy a skoky, vede žáky k samostatnému řešení prostorových, 

rytmických a výrazových úkolů, k citlivému vyjádření hudby a vlastních námětů. Učí zvládat jednotlivé 

svalové skupiny a zvyšuje pohybový rozsah dolních končetin i pružnost celého těla. Zdokonaluje 

kondici a využívá v tanci akrobatické prvky. 

 

 

Vyučovací předmět: LIDOVÝ TANEC 

 

     Rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich 

hudební cítění, smysl pro taneční formu a jemnou pohybovou souhru. Učí zvládnout základní kroky a 

charakteristiku českých a moravských lidových tanců, případně taneční kroky a lidové tance jiných 

národů. Vede k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně i lidové 

hudby v nejrůznějších úpravách. Učí žáka chápat kořeny naší národní kultury. 

 

 

Vyučovací předmět: KLASICKÁ TANEČNÍ TECHNIKA 

 

     Rozvíjí specifickými prostředky klasickou techniku žáků. Upevňuje správné držení těla, zdokonaluje 

pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou 

formu a čistotu vedení pohybu, napomáhá k rozvoji a zvětšování pohybového rozsahu, učí preciznosti 

a čistotě v provádění prvků s důrazem na maximální vytáčení dolních končetin. Připravuje na základní 

skoky klasické taneční techniky. Učí vytrvalosti, důslednosti a vůli překonávat překážky. 

     U výjimečně nadaných žáků se po dokonalém zvládnutí klasické taneční techniky přistupuje 

k výuce tance na špičkách. 

 

 

Vyučovací předmět: TANEČNÍ PRAXE 

 

     Od 1. ročníku navazuje na vyučovací předměty a slouží k zdokonalování a prohlubování taneční 

techniky a tanečního projevu žáků. Slouží k přípravě tanečních skladeb pro interní i veřejná 

vystoupení, soutěže atd.  V souladu s postupným rozvojem taneční techniky a tanečního projevu žáků 

se zařazují pohybové a taneční hry lidové i umělé, drobné taneční skladby inspirované hudbou pro 

děti, jednoduché lidové tance a stále náročnější taneční skladby. Prohlubuje taneční projev žáků, 

podněcuje jejich tvořivé schopnosti a smysl pro vzájemnou pohybovou souhru. Rozvíjí prostorovou 

orientaci, uvědomělý pohyb celého těla a prohlubuje taneční výraz. 
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Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 
 
TANEČNÍ PRŮPRAVA 
 

Žák 

• předvede vznosné držení těla v polohách na místě, sedu, lehu, při chůzi i v běhu 

• zvládá chůzi, pochod a běh v různém tempu a různých prostorových drahách 

• provede: jednoduché vazby dolních končetin v lehu na zemi (přednožováni, zanožování, 

přednožování pokrčmo), hrudní záklony v lehu na břiše 

• předvede: poskok, cval, přísunný krok, úkroky stranou v různých drahách v prostoru 

 

TANEČNÍ PRAXE 

 

Žák 

• orientuje se v prostoru při různých tanečních hrách 

• zvládá jednoduché taneční vazby 

• spolupracuje s kolektivem a dokáže se přizpůsobit tanci ve dvojici  

• předvede jednoduchý tanec před publikem 

 
 
 

2. ročník 

 

TANEČNÍ PRŮPRAVA 

 

Žák 

• udrží napětí těla ve stoji, sedu i lehu 

• zvládá taneční chůzi, pochod, poskok, cval, přeměnný krok, úkroky stranou v kruhu i v 

prostoru 

• předvede výskoky z mírně vytočené I. pozice 

• zvládá kotoul vpřed a svíčku s oporou 

• předvede švihy i vedený pohyb do přednožení v lehu na zádech  

 

TANEČNÍ PRAXE 

 

Žák 

• dokáže se přizpůsobit pomalému a rychlému tempu v různých tanečních vazbách 

• zvládá přísunné kroky a poskoky jednotlivě i ve dvojici 

• dokáže udržet taneční formace a zvládá prostorovou orientaci 

• dokáže připojit jednoduchý pohyb paží a hlavy 
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3. ročník 

 

SOUČASNÝ TANEC 

 

Žák 

• zvládá běh s přednožováním a zanožováním skrčmo 

• předvede poskočný krok vpřed, vzad i s protočením 

• zvládá malé dálkové skoky 

• ukáže kotoul vpřed a vzad, svíčku s výdrží, přemet stranou  

• předvede sed snožný, roznožný, na patách i zkřižmo a dokáže připojit rovný i oblý  

předklon trupu  

• zvládá předklon, úklon, záklon a rotace hlavy v sedu i ve stoji 

 

LIDOVÝ TANEC 

 

Žák 

• zvládá polkový krok s natáčením těla po diagonále a po kruhu 

• ovládá valčíkový krok po přímé dráze 

• předvede poskoky vpřed, vzad i v otáčce s pažemi v bok 

• zvládá krok přísunný a přeměnný 

 

KLASICKÁ TANEČNÍ TECHNIKA 

 

Žák 

• udrží I. a II. pozici nohou, pozice paží 

• ovládá základní postavení čelem k tyči a na volnosti v I. a II. pozici 

• předvede demi – plié v I. a II. pozici a battement tendu čelem k tyči 

 

TANEČNÍ PRAXE 

 

Žák 

•  taneční kroky propojí pohybem paží a hlavy 

• dodržuje tempo a umí se přizpůsobit změnám rytmu 

• dodržuje v tanci formace a zvládá různé prostorové změny 

• zapojí v tanci rekvizity (šátky, míčky aj.) 

 

 

 

4. ročník 

 

SOUČASNÝ TANEC 

 

Žák 

• zvládá vlny trupu, hrudníku a paží v různých polohách 
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• předvede švihy i vedené pohyby dolních a horních končetin 

• předvede běh v různém tempu a směru s doprovodem paží, hlavy i trupu 

• zvládá jednoduché akrobatické prvky dle svých možností 

 

LIDOVÝ TANEC 

 

Žák 

• předvede chůzi hladkou i pérovanou ve dvoudobém a třídobém taktu s doprovodem 

potlesků a podupů 

• zvládá krok poskočný a dvojposkočný 

• předvede polkový krok hladký, s otáčkou, dvojpolkový krok, polonézový a valčíkový krok 

• předvede otáčky na místě vyšlapáváním i poskokem 

 

KLASICKÁ TANEČNÍ TECHNIKA 

 

Žák 

• zvládá základní postavení I., II. a III. pozice nohou čelem k tyči 

• předvede battement tendu z I. pozice čelem k tyči 

• předvede demi – plié v I., II. a III. pozici čelem k tyči 

• zvládá základní pozice paží na volnosti 

• udrží relevé v I. a II. pozici čelem k tyči 

 

TANEČNÍ PRAXE 

 

Žák 

• dodržuje choreografii a různé taneční kroky a vazby v daném tempu 

• dokáže v tanci zapojit paže a doprovodí pohyb i hlavou 

• zvládá krátké variace a citlivě reaguje na změny tempa 

• udrží správné postavení těla, hlavy a paží v tanečním projevu 

 

 

 

5. ročník 

 

SOUČASNÝ TANEC 

 

Žák 

• zvládá pérování v kolenou a nártech na místě, s postupem z místa nebo s otáčkami  

•  propojuje dřepy a výpony v různých pozicích a tanečních variacích 

• předvede jednoduchý dálkový skok ve vazbě s chůzí nebo během  

• zvládá rotace pánve, hrudníku a hlavy v pohybu 

• předvede kyvadlový švih a kroužení horních končetin 
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LIDOVÝ TANEC 

 

Žák 

• zvládá krok skočný bez otáčení, s otáčením, na místě nebo s postupem z místa  

• předvede krok obkročákový hladký i poskočný 

• ukáže krok valčíkový a polkový v otáčce v prostoru 

• předvede mazurkový a natřásaný krok   

     

KLASICKÁ TANEČNÍ TECHNIKA 

 

Žák 

• zvládá prvky z minulého ročníku z I. pozice v postavení bokem k tyči  

• umí battement tendu jeté, rond de jambe z I. pozice bokem k tyči 

• předvede přípravné prvky na battement fondu, battement frappé čelem k tyči 

• předvede battement relevé lent u tyče 

• zvládá temps levé sauté z I. a II. pozice 

• umí 1., 2. a 3. port de bras bokem k tyči 

 

TANEČNÍ PRAXE 

 

Žák 

• dodržuje vznosné držení hlavy a hrudníku v tanečních kreacích 

• citlivě doprovází pohyb pažemi a dodržuje formu pohybu 

• koordinuje pohyb celého těla v různých tanečních polohách a uvědoměle se orientuje v 

prostoru 

 

 

 

6. ročník 

 

SOUČASNÝ TANEC 

 

Žák 

• zvládá švihy i vedený pohyb končetin ve všech směrech a polohách na místě i s postupem 

různými směry 

• předvede chůzi a běh s křížením nohou vpředu, vzadu i střídavým křížením 

• zvládá impulsy a vlny trupu i hrudníku propojené pohybem paží 

• uvědoměle předvede flexi dolní končetiny, kontrakci, napětí a uvolnění celého těla 

 

KLASICKÁ TANEČNÍ TECHNIKA 

 

Žák 

• zvládá učivo z předešlých ročníků bokem k tyči v různých vazbách z V. pozice 

• zvládá battement fondu, battement frappé v základní formě bokem k tyči 
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• ukáže battement développé passé čelem k tyči z I. a V. pozice 

• předvede grand battement jeté čelem k tyči z I. a V. pozice 

• zvládá échappé sauté z I. i V. pozice do II. pozice  

• předvede 1., 2., 3. port de bras  

• zvládá pas de bourré simple 

 

TANEČNÍ PRAXE 

 

Žák 

• koordinovaně propojuje všechny prvky s důrazem na centrální pohyb 

• dodržuje rytmus a důsledné provedení všech pohybových vazeb 

• dokáže improvizovat na krátkou hudební předlohu  

• dokáže sladit pohyb ve dvojici a doplní jej uvědomělým výrazem  

 

 

 

7. ročník 

 

SOUČASNÝ TANEC 

 

Žák 

• předvede vlny pánve, trupu a hrudníku doprovázené pohybem paží 

• zvládá impulsy, kroužení a rotace pánve propojené pohybem dolních končetin 

• předvede horizontální švih obou horních končetin  

• zvládá výskoky na místě i dálkové skoky dle svých dispozic 

• dokáže výskok s obratem 

• udrží výpon na jedné noze s protočením 

 

KLASICKÁ TANEČNÍ TECHNIKA 

 

Žák 

• předvede prvky z předešlých ročníků bokem k tyči z V.pozice v různých kombinacích 

s doprovodem paží a hlavy 

• zvládá demi – plié, battement tendu, battement tendu jeté a rond de jambe par terre          

z I. pozice en face na volnosti s doprovodem paží 

• zvládá glissade de côté na volnosti 

• předvede changement de pied 

• udrží I., II., III., IV. arabesque par terre na volnosti 

 

TANEČNÍ PRAXE 

 

Žák 

• zvládá propojení tance s akrobatickými prvky 

• dokáže vše uvědoměle koordinovat a citlivě reaguje na změny tempa a dynamiky  
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• dokáže doplnit choreografii o osobitý výrazový projev a napětí těla při pohybu 

• uvědoměle se přizpůsobí tanci ve skupině a citlivě reaguje na vnější podněty 

 

  

Přípravné studium pro II. stupeň 
 

Žák, který byl přijat bez předchozího uměleckého vzdělání a dosáhl věkové hranice pro zařazení do II. 

stupně základního studia, absolvuje 1 rok přípravného studia, které se bude řídit osnovami pro I. 

stupeň základního studia. Výuka bude probíhat v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Obsah 

přípravného studia navrhne vyučující na základě teoretické a technické vyspělosti žáka a ten zapíše 

do třídní knihy. 

 

SOUČASNÝ TANEC 

 

Žák  

• předvede švihy dolních končetin různými směry  

• zvládá podřepy, dřepy i výpony ve všech pozicích u tyče a na volnosti s doprovodnými pohyby 

trupu, horních končetin a hlavy 

• zvládá chůzi a běh v různých rytmických i tempových obměnách s dostředivým i odstředivým 

sklonem trupu 

• předvede poskoky, výskoky, cval, obraty a otáčky v různých směrech 

• zvládá vlny hrudníku i zaoblení trupu všemi směry ve stoji, v sedu roznožném, snožném,  

na patách i v sedu zkřižmo 

• předvede běh v prostoru s doprovodem paží, hlavy i celého trupu 

• zvládá vlny trupu různými směry s doprovodným pohybem paží 

• zvládá pérování v kolenou i nártech v propojení s otáčkami nebo výskoky na místě 

• předvede jednoduché dálkové skoky 

• zvládá švihy dolních končetin v různých vazbách s uvědomělým napětím celého těla 

a doprovodným pohybem paží 

• zvládá jednoduché obraty a protáčky na místě i v pohybu z místa 

 

KLASICKÝ TANEC 

 

 Žák  

• zvládá demi-plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, 

battement fondu, battement frappé, battement développé , grand battement jeté z I. pozice 

bokem k tyči 

• předvede 1., 2., 3., 4. port de bras bokem k tyči z I. pozice 

• zvládá sauté v I., II. pozici na volnosti 

• předvede demi-plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe, battement 

fondu, battement frappé, battement développé passé, grand battement jeté z V.pozice 

bokem k tyči v základních kombinacích 

• ukáže 1.,2.,3.,4. port de bras na volnosti v V.pozici 

• udrží postavení I., II., III., IV. arabesque par terre na volnosti 
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• předvede demi-plié, battement tendu, battement tendu jeté z I. pozice en face na volnosti 

• zvládá sauté v I., II., V. pozici na volnosti, changement de pied v V. pozici 

 

TANEČNÍ PRAXE 

         

Žák  

• zvládá vznosné držení těla v pohybu a dodržuje formu paží 

• koordinuje pohyb celého těla s ohledem změny polohy těžiště v krátkých tanečních vazbách  

• předvede osmičkový švih horní končetinou s doprovodnou rotací trupu a hlavy 

• zvládá prostorovou orientaci v taneční skupině  

• dokáže udržet v tanci rytmus a tempo 

• vytvoří krátkou improvizaci na hudební předlohu 

• předvede pohybové vazby taneční choreografie s uvědomělým, procítěným a dynamickým 

projevem 

• udrží napětí celého těla a doprovází pohyb uvědomělým výrazem 

• ovládá základní prvky klasického tance a dokáže je předvést s maximální technickou přesností 

• dodržuje rytmus, dokáže se přizpůsobit tanci ve skupině a zvládá prostorovou orientaci 

 

 

II. STUPEŇ 
 

 

Základní studium II. stupně 
 

1. ročník 

 

SOUČASNÝ TANEC 

 

Žák 

• dokáže propojit dřepy a výskoky se švihovými vazbami dolních končetin a pohyby paží i hlavy 

• předvede horizontální švih obou horních končetin s poskokem a otáčkou  

• zvládá výskoky s obratem o 180° i 360° na místě i v pohybu z místa 

• zvládá jednoduché akrobatické prvky a citlivě je zapojí i v tanci 

 

KLASICKÝ TANEC 

 

Žák 

• předvede učivo z I. stupně u tyče z V. pozice v kombinacích s plié, relevé a dégagé 

• zvládá battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe z V. pozice na volnosti en face 

• předvede postavení épaulement croisée i éffacée 

• předvede temps levé sauté, changement de pied a échappé sauté v různých kombinacích 
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TANEČNÍ PRAXE 

 

Žák 

• vytvoří krátkou improvizaci na dané téma s doprovodem hudby 

• zapojuje se do tvorby choreografie a hledá vhodné pohybové a výrazové prostředky 

přiměřeně svým dispozicím  

 

 

 

2. ročník 

 

SOUČASNÝ TANEC 

 

Žák 

• zvládá dálkové i střihové skoky v postupu vpřed, vzad i stranou a dokáže je předvést 

v různých tanečních variacích sólově i ve dvojici 

• zdokonaluje pohybový rozsah dle svých možností a vědomostí z oblasti stavby těla 

• zvládá švihy i vedené pohyby dolních končetin ukončené výpady 

 

KLASICKÝ TANEC 

 

Žák 

• zvládá kombinace probraných prvků u tyče ukončené na relevé v I. i V. pozici a zdokonaluje 

jejich provedení 

• předvede polohy en ľair u tyče 

• zvládá détourné v V. pozici o 180° u tyče 

• předvede battement développé passé en croix bokem k tyči 

• předvede battement fondu par terre, battement frappé par terre na volnosti en face 

• udrží relevé v I., II., a V. pozici na volnosti  

 

TANEČNÍ PRAXE 

 

Žák 

• udrží rovnováhu a napětí těla v tanečních variacích 

• uvědoměle dodržuje rytmus a dynamiku tanečního projevu a využívá v tanci získanou 

technickou průpravu 

• podílí se na přípravě kostýmů 
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3. ročník 

 

SOUČASNÝ TANEC 

 

Žák 

• zvládá vlny a kruhy trupu ve všech pozicích a polohách s uvědomělým pohybem paží v zadané 

taneční vazbě 

• předvede švihy paží s obratem o 360° na místě i v pohybu z místa 

• dokáže využívat v pohybu impulsy, otáčky, skoky malé a velké  

 

KLASICKÝ TANEC 

 

Žák 

• koordinuje pohyb dolních a horních končetin s doprovodem hlavy u všech základních prvků  

u tyče i na volnosti 

• zvyšuje pózy en l´air u tyče 

• zvládá grand battement jeté u tyče 

• předvede grand plié v I., II., V. pozici u tyče i na volnosti 

• předvede assemblé de côté, sissonne simple 

 

TANEČNÍ PRAXE 

 

Žák 

• předvede sólově i ve skupině vypracovanou choreografii 

• dokáže projevit své pocity z této prezentace a diskutovat o nich 

• dokáže rozebrat shlédnuté taneční dílo po stránce technické i umělecké a vyslovit svůj názor 

 

 

 

4. ročník 

 

SOUČASNÝ TANEC 

 

Žák 

• předvede precizně všechny prvky z předešlého studia a dokáže je předvést v dané 

choreografii s maximálním zaujetím, čistotou provedení, hudebním cítěním, dynamikou 

pohybu, důrazem na centrální pohyb a osobitým uměleckým projevem 

 

KLASICKÝ TANEC 

 

Žák 

• zvládá technicky kombinace prvků u tyče i na volnosti z V. pozice  

• předvede pózy écartée devant a derriѐre 

• převede attitude na 45°u tyče i na volnosti 
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• předvede grand changement de pied, grand échappé z V. pozice en face v kombinacích 

• zvládá pirouette a détourné z V. pozice 

 

TANEČNÍ PRAXE 

 

Žák 

• zvládá různé taneční techniky a dokáže používat odborné názvosloví při diskusi a rozboru 

daného díla 

• dokáže sám nebo s pomocí učitele vytvořit krátkou choreografii a prezentovat se před 

divákem 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – TANEČNÍ OBOR  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

SOUČASNÝ TANEC  

– protáčky těla různým směrem, švihy nohou, výpony na jedné noze, vedené    

   pohyby paží 

LIDOVÝ TANEC  

– polkový krok hladký, v otáčce, poskok vpřed, vzad, v otáčce, obkročákový  

   krok, dvojposkočný krok 

KLASICKÝ TANEC  

– polonéza, menuet nebo valčík, se vznosným držením těla a paží 

II. STUPEŇ 

Základní studium II. stupně 

4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou, která může být nahrazena 

veřejným absolventským vystoupením. 

- krátký tanec s využitím klasické taneční techniky sólově nebo ve skupině,  

  s dokonale zvládnutým rytmem dané skladby 

- výrazový tanec sólově nebo ve skupině s čistým provedením všech prvků    

  choreografie a osobitým uměleckým projevem 

 

 

Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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9. VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU 
 

  

 

9.1 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ INTERPRETACE, TVORBA A TEORIE                    

         DRAMATICKÉHO UMĚNÍ 
 

CHARAKTERISTIKA LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU 
 

     Literárně dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání se prostřednictvím tvořivých 

činností (pohybových, hereckých, slovesných, hudebních) podílí na rozvoji uměleckých vloh žáka, 

který směřuje (podle svého zvoleného zaměření) k divadelnímu a slovesnému projevu. 

     Základním principem ve výuce je dramatická hra, ve které je využito dalších druhů umění (např. 

výtvarného, hudebního, pohybového, literárního), které se v dramatické hře propojují. Žák se rozvíjí 

ve schopnosti vnímat, představovat a sdělovat lidské vztahy a jednání. Naučí se pozorovat, procítit a 

hodnotit situace současnosti a postupně proniká (prostřednictvím dramatické literatury) do situací a 

myšlení postav historických, rozlišuje rozvoj vztahů a jednání, vnímá, srovnává a hodnotí. 

     Výuka se odehrává především v kolektivu. Směřuje od přirozeného, spontánního dětského projevu 

až k vyzrálé samostatné a kultivované schopnosti umělecké komunikace. Nedílnou a náročnou 

součástí je mluvní a pohybová průprava, literární výchova. Dramatická hra využívá všech průpravných 

činností, postupuje od jednoduchých improvizací k vytváření inscenací, literárních útvarů, scénářů. 

Vybraná témata vždy zohledňuje individuální dispozice žáka. Zvolené učivo (poezie, próza, monolog, 

dialog, námět, téma) je přiměřené a přizpůsobuje se žákovi. Při výuce je zdůrazňována kultura 

projevu, tvořivé a vědomé uplatňování základních výrazových prostředků. 

     Žáci mohou vzdělání získané v literárně dramatickém oboru uplatnit ve všech oblastech lidské 

činnosti, které vyžadují komunikační dovednosti a empatii. 

 
 

UČEBNÍ PLÁN 
 

I. STUPEŇ 
 Týdenní dotace 

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

Dramatika a slovesnost 2 2 2 2 1 1 1 

Volitelné předměty 

Přednes */   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Pohybová průprava   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Práce v divadelním souboru    1 1 1 1 

 

Celkový týdenní počet hodin 
2 2 2,5 2,5 3 3 3 

18 
 

Poznámka:   
 volitelné předměty jsou vybírány dle schopnosti žáka a obměňovat je může vyučující až po pololetní výuce; 
předmět práce v divadelním souboru lze slučovat do větších bloků; 
*/ v předmětu Přednes bude výuka do 5. ročníku probíhat kolektivně, 6. a 7.ročník bude probíhat individuálně. 
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Minimální počet žáků ve skupině je 5. 
Maximální počet žáků ve skupině je 10. 
V předmětu Práce v divadelním souboru je minimální počet žáků ve skupině 5. 
V předmětu Přednes je v individuální výuce maximální počet žáků 5. 

 
 

II. STUPEŇ 
 Týdenní dotace 

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

Základy dramatické tvorby 1 1 1 1 

Volitelné předměty 

Sólový dramatický projev a umělecký 
přednes 

1 1 1 1 

Pohyb */ 0,5 0,5 0,5 0,5 

Práce v divadelním souboru 1 1 1 1 

Celkový týdenní počet hodin 
3 3 3 3 

12 
 
Poznámka:   
 volitelné předměty jsou vybírány dle schopnosti žáka a obměňovat je může vyučující až po pololetní výuce; 
předmět práce v souboru lze slučovat do větších bloků 
*/ v předmětu Pohyb bude výuka do 2.ročníku/II. stupně probíhat kolektivně, 3. a 4.ročník/II. stupně ročník bude 
probíhat individuálně. 
 

 
Minimální počet žáků ve skupině je 5. 
Maximální počet žáků ve skupině je 10. 
V předmětu Práce v divadelním souboru je minimální počet žáků ve skupině 5. 
V předmětu Pohyb je v individuální výuce maximální počet žáků 5. 
 

 

 

 

OSNOVY LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU 
 

 

Přípravné studium pro I. stupeň 
 

Přípravné studium  
 

Vyučovací předmět: DRAMATIKA A SLOVESNOST 

 

Žák: 

• ovládá základy hlasu a dechu 

• předvede využití jednoduché slovní zásoby 

• ovládá v jednoduchých etudách využití představivosti a obrazotvornosti 

• předvede jednoduchou dramatickou postavu 

• je schopen veřejně vystoupit 
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Základní studium I. stupně 
 
 

Vyučovací předmět: DRAMATIKA A SLOVESNOST 

      

1. ročník 

 

Žák 

• si uvědomuje v jednoduché pohybové hře své partnery v prostoru a reaguje na ně 

• předvede jednoduchou partnerskou hru se zástupným textem 

• předvede jednoduchou partnerskou hru se zástupnou rekvizitou 

• je seznámen s možností hry s předměty, jednoduchými výtvarnými znaky 

• ovládá ve cvičeních základní principy oživování předmětů 

• ovládá základy správného držení těla (pánve, páteře – v lehu, kleku s oporou, v sedu, ve stoji) 

• ovládá základy rytmičnosti pohybu 

• ovládá základní směry pohybu v prostoru 

• dokáže pojmenovat základní části těla 

• uplatňuje zvládnuté pohybové dovednosti v jednoduché akci 

• ovládá v jednoduchých artikulačních cvičeních a říkadlech rytmičnost a melodičnost řeči, 

vyslovování všech hlásek 

• dokáže spolupracovat s partnery v jednoduché hře 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• umí předvést jednoduchou zadanou etudu 

• ovládá ve cvičeních hru s předmětem 

• ovládá mechaniku pohybu ruky a nohy 

• určí základní prostorové útvary (zástup, kruh, rozestup apod.) 

• ovládá jednoduché samostatné slovní vyjádření 

• umí předvést svou roli v kolektivní práci s jednoduchým dějem 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• si uvědomuje svou roli a úkol v zadaném příběhu a dokáže v něm jednat 

• přednese, nebo předvede jednoduchou charakterizaci a označí pointu 

• zvládá jednoduché pointované slovní sdělení (mluvené i psané) 
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4. ročník 

 

Žák 

• předvede v kolektivní improvizaci jednoduchou dramatickou situaci s možností rozhodnout 

svým jednáním její řešení 

• ovládá ve cvičeních základní principy stavby jednoduchého dramatického tvaru 

• umí navázat v jednoduchých cvičeních a etudách kontakt s partnerem a vyjádřit k němu vztah 

• ovládá ve cvičení dialog s předmětem jako partnerem a dokáže vyjádřit vztah k němu 

• si uvědomuje výrazové možnosti při volbě slov 

• umí zachytit v psaném textu vyjádření vztahu 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• předvede v dramatické etudě vlastní vyjádření námětu a využít přitom získané základní 

odborné dovednosti a znalosti 

• dokáže fixovat tvar etudy – pravdivým jednáním zveřejnit úkol postavy, kontakt s partnerem, 

vztah k prostředí 

• ztvární daný hudební námět formou dramatické pohybové improvizace 

• předvede jednoduchou slovní improvizaci (reportáž, konferování, výklad apod.) 

• umí zpracovat písemně vlastní zážitek 

 

 

6. ročník 

 

Žák 

• se podílí tvořivě na přípravě divadelního tvaru 

• ovládá technicky i výrazově na úrovni kultivované přirozenosti svou roli v divadelním tvaru 

• vědomě uplatňuje v pohybových dramatických improvizacích na daný hudební námět 

prostorové, rytmické a dynamické cítění 

• dokáže zpravovat vlastní námět samostatně písemnou formou 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• napíše krátký scénář 

• se podílí na přípravě a realizaci absolventského pořadu 

•  v rámci charakterizace dokáže jednat dle zadaných okolností 

• zvládá v rámci charakterizace reagovat na partnery v prostoru a reagovat na jejich podněty 

• zvládá samostatný výběr vhodného textu i jeho tvořivou kultivovanou interpretaci 
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Vyučovací předmět: PŘEDNES 

 

3. ročník 

 

Žák 

• ovládá základy správného držení těla 

• ovládá v uvolňovacích cvičeních měkký hlasový začátek 

• ovládá uvolněný nádech a prodloužený výdech 

• ovládá práci se zástupným textem 

• ovládá jednoduchá artikulační cvičení 

• je seznámen s jednoduchými říkadly a básničkami 

• uplatňuje zvládnuté mluvní dovednosti v individuálním nebo kolektivním přednesu 

• umí zaujmout a přednesem vyjádřit osobní vztah k tématu literární předlohy 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• používá základy dechové opory, v hlasových cvičeních rezonanci na přední opoře 

• ovládá ve cvičeních vyjádření jednoduchého podtextu 

• je seznámen se základními výrazovými prvky přednesu (významový přízvuk, pauzu, intonaci, 

tempo, rytmus a dynamiku) jako prostředky pro sdělování a pracuje s nimi 

• je seznámen s pojmem téma 

• dokáže uplatňovat vyjadřovací prostředky při recitaci 

• zná základní autory poezie pro děti (Jiří Žáček, Pavel Šrut, Jan Stárek, Josef Kainar, Jiří 

Dědeček, Ivan Martin Jirous, Jindřich Balík, Ludvík Aškenazy,  

• si umí samostatně vybrat text pro svou práci v hodinách přednesu 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• umí správně využít technické návyky v mluveném projevu (dechová opora, aktivizaci 

podbřišku, aktivizaci mluvidel apod.) 

• chápe téma daného textu a obohatí jej o vlastní interpretační postoj 

• dokáže uvědoměle pracovat se základními výrazovými prvky přednesu  

 

 

6. ročník 

 

Žák 

• umí si samostatně vybrat vhodný text 

• uplatňuje základní výrazové prvky přednesu 

• ovládá kultivovanou interpretaci textu 
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• zvládá veřejná vystoupení (třídní besídky, mimoškolní akce, soutěže) 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• ovládá a umí připravit práci pro realizaci dramatického výstupu 

• uplatňuje všechny získané dovednosti v mluveném projevu 

• předvede dramatický výstup bez chyb v projevu, pohybu a textu  

 

 

Vyučovací předmět: POHYBOVÁ PRŮPRAVA 

    

3. – 7. ročník 

 

Žák 

• ovládá správné držení těla 

• umí se vědomě uvolnit a zaktivizovat 

• ovládá cvičení v přízemní obratnosti (přelézání, prolézání), cvičení ve dvojici (houpačky, 

trakaře, turecké bubny) 

• orientuje se v prostoru 

• ovládá formace v prostoru (dvojice, trojice, skupiny) se změnou rytmu 

• ovládá pomocí pohybových dovedností vyjádřit pocity, stavy a postoje sebe samého 

• ovládá pomocí pohybových dovedností vyjádřit vztah k prostoru, k partnerovi, k předmětu 

• ovládá vyjádřit pomocí pohybových dovedností charakterizaci postavy 

• ovládá tvořivě reagovat pohybem na partnera 

• ovládá v hudebně pohybových cvičeních změny rytmu, tempa (ve dvoudobém, třídobém 

rytmu) a dynamiky 

 

Vyučovací předmět: PRÁCE V DIVADELNÍM SOUBORU 

  

4. ročník 

 

Žák 

• dokáže plnit úkoly zadávané v souborové práci a snažit se uplatnit v nich své schopnosti a 

dovednosti 

• podílí se na úpravě dramatických textů 

• dokáže označit chyby ve svém projevu a pracovat na jejich odstranění (artikulace, pohyb) 

 

 

5. ročník 

 

Žák 

• v etudách i dramatických akcích je schopen vystřídat roli interpreta s rolí režiséra 
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• umí vytvořit vlastní (krátký) scénář dramatické akce 

• úkoly zadané v souborové práci rozvíjí skrze své schopnosti a dovednosti získané předchozím 

studiem 

 

 

6. ročník 

 

 Žák 

• se dokáže aktivně podílet svými schopnostmi, znalostmi a dovednostmi i vlastními podněty 

na vytváření souborových programů 

• zvládá vybraný dramatický text rozepsat dle daných scenérií a postav 

• umí upravený text použít jevištní formou 

 

 

7. ročník 

 

Žák 

• umí se soustředit plně na práci v souboru, iniciativně všestranně spolupracovat v kolektivu a 

přitom si ověřovat i opravdovost svého zájmu o tuto náročnou kulturně společenskou činnost 

• svůj výstup (interpretaci, roli) přizpůsobí potřebám a schopnostem ostatních členů kolektivu 

• zvládá zařadit do kolektivní práce vlastní improvizaci 

 

 

II. STUPEŇ 
 
 

Základní studium II. stupně 
 

Vyučovací předmět: ZÁKLADY DRAMATICKÉ TVORBY 

 

1. ročník 

 

Žák 

• ovládá techniku jednoduchého fyzického jednání na vnější a vnitřní podněty v improvizacích 

a etudách zaměřených k rozvíjení představivosti a fantazie v různých variantách pravdivého a 

výrazného zveřejnění – smyslového a citového zážitku 

• umí pohybově rytmicky reagovat na podněty literární, hudební a výtvarné a pokoušet se o 

stylizovaný projev 

• dokáže v kolektivní dramaturgické, režijní, výtvarné spolupráci realizovat pod vedením 

učitele drobný ucelený tvar z oblasti přednesu 

• dokáže zhodnotit hereckou složku shlédnutého dramatického díla (divadelní představení, 

televizní inscenace, rozhlasové hry, filmy) 
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2. ročník 

 

Žák 

• ovládá fáze psychofyzického jednání (podnět, zhodnocení, reakce) 

• žák umí mimoslovními prostředky (pohybem, zvukem) vyjádřit vztah k partnerovi a daným 

okolnostem 

• ovládá jednání v kontrastu k daným okolnostem nebo ve vztahu k partnerovi 

• umí vyjádřit zážitek stylizovaným projevem 

• umí interpretovat jednoduchý dialog ve variantách (obměny času, obměny nálad – některé 

z nich vědomě fixovat) 

• umí vést a motivovat členy kolektivu v krátkých cvičeních a improvizacích 

• umí v kolektivní spolupráci dramaturgické, režijní, výtvarné, realizovat pod vedením 

dramatický tvar 

• dokáže rozlišit jednotlivé složky dramatického díla (text, režie, scéna atd.) a začít chápat, jak 

ovlivňují práci herce 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• dokáže rozšířit směrem k typu – charakteru svůj pohybově mluvní dynamický stereotyp 

• dokáže v improvizaci – etudě udržet v jednání zadaný typ – charakter 

• dokáže provést krátkou improvizaci v různých dramatických žánrech (drama, komedie, 

klauniáda, groteska atd.) 

• ovládá dramatický dialog jako vyšší formu vyjádření vztahu s využitím divadelních výrazových 

prostředků 

• samostatně vyhledá vhodný námět (i hudební motiv) etudy pro ostatní členy kolektivu a vést 

je při realizaci 

• dokáže v kolektivní spolupráci dramaturgické, režijní, výtvarné, realizovat pod vedením 

vyučujícího ucelený dramatický tvar, ve kterém bude dominovat pohyb 

• dokáže vystihnout tematický záměr shlédnuté inscenace a pochopit smysl použitých 

inscenačních prostředků. Pokusit se zhodnotit, zdali herecká složka byla v souladu 

s tematickým záměrem inscenace 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• umí připravit jednoduchý scénář a realizovat jej s dalšími členy kolektivu 

• zvládá v kolektivní spolupráci dramaturgické, režijní, výtvarné, realizovat pod vedením učitele 

absolventské vystoupení 

• ovládá tvořivě svůj úkol v absolventském vystoupení. Svoji úlohu dokáže tvořivě fixovat 
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• ovládá pokusy zhodnotit ve shlédnuté inscenaci jednotlivé složky, jejich klady a zápory a 

celkové vyznění inscenačního záměru. Naučí se chápat hereckou práci jako základ, do něhož 

se promítají všechny složky 

 

Vyučovací předmět: SÓLOVÝ DRAMATICKÝ PROJEV A UMĚLECKÝ PŘEDNES 

 

1. ročník 

 

Žák 

• zvládá práci s pauzou 

• vědomě používá mimoslovní prostředky přednesu 

• ovládá interpretovat autorský text jako svou výpověď (báseň, prózu) 

• dokáže pronést bez přípravy krátké sdělení na dané téma 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• pozná výstavbové postupy přednesu a pokouší se o samostatnou výstavbu přednesu 

• umí pronést bez přípravy krátké sdělení, vést dialog na dané téma s uplatněním osvojené 

vyjadřovací techniky 

• zvládá reagovat na zadané téma, to zpracovat a přednést je 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• umí ve cvičení interpretovat zadaný dialog nebo monolog v různých žánrech 

• ovládá dramatickou úpravu textu pro projev přednesový a dramatický 

• využívá vyjadřovací techniku (plní úkol moderátora nebo konferenciéra, reportéra atd.) 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• ovládá větnou souvislost, mimiku a intonaci v zadaném textu 

• rozlišuje způsob interpretace epiky a poezie 

• umí použít škálu intonačních prvků a temp řeči v dramatickém projevu 

• využívá vlastní inspiraci k obohacení přednášeného textu 

• orientuje se v literatuře poezie, dramatu a jejich autorů 
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Vyučovací předmět: POHYB 

    

1. ročník 

 

Žák 

• dokáže vědomě používat dech, jak na místě, tak v pohybu 

• dokáže v improvizacích na vybranou hudbu vyjadřovat různá témata hudební (např. vystižení 

rytmických zvláštností, frázování, kontrarytmus aj.) 

• se seznamuje ve cvičeních se základními principy tahu a tlaku a uvědomuje si sebe a prostor 

jako partnery 

• dokáže uplatňovat probrané pohybové prvky ve výrazových variantách 

• zná pojmy: vyvážené držení těla, psychofyzické napětí, dynamika, rytmus, situace, dramatická 

situace 

• umí si najít individuální pohybovou a mluvní rozcvičku a soustřeďovací cvičení se zaměřením 

k přípravě na dramatickou akci 

• umí rozvíjet svou pohybovou tvořivost a pohotovost 

• využívá pohybových možností svého těla v pohybových hrách a cvičeních 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• dokáže využívat možnosti prostoru v kontextu s jednáním v nastolených situacích 

• ovládá principy práce s imaginárními předměty a přenáší je do práce s rekvizitou 

• ovládá pracovat s předměty jako partnery v prostoru 

• je seznámen s podstatou charakterizace (držení těla, chůze, temporytmus, dynamika, 

jednání) 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• ovládá cvičení dynamiky včetně pasivních pádů 

• ovládá charakterizaci postav 

• dokáže jednat v dramatické situaci 

• umí pracovat s maskou 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• umí formovat jevištní postavy v plné hře (temporytmus jednání /verbální i nonverbální/; 

držení těla, chůze, vztah k prostoru; vnější vyjádření vnitřních prožitků a myšlenkových 

pochodů) 
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• umí improvizovat ve dvojicích, ve skupině 

• ovládá v návaznosti na pohybovou průpravu svůj úkol v absolventském vystoupení 

 

Vyučovací předmět: PRÁCE V DIVADELNÍM SOUBORU 

 

1. ročník 

 

Žák 

• podílí se na úkolech zadaných v souborové práci a tvůrčím způsobem uplatňuje své 

schopnosti a dovednosti v připravované inscenaci 

• ovládá a využívá získané dovednosti v práci s jevištní technikou 

• chápe potřeby dané inscenace (forma jevištní techniky a také daného souboru) 

 

 

2. ročník 

 

Žák 

• se dovede aktivně, na podkladě vyhraňujících se zájmů, schopností, znalostí a dovedností, 

podílet se v tvůrčích skupinách na před přípravě a přípravě inscenace 

• ovládá pravdivé jednání a vývoj dramatické postavy, která je svým charakterem přiměřená 

hráči 

 

 

3. ročník 

 

Žák 

• chápe principy stylizace, umí se podřídit jiným pedagogicko-režijním přístupům a 

požadavkům 

• dokáže pracovat v tvůrčích skupinách a samostatně vytvořit drobnou inscenaci pro mladší 

žáky, děti z mateřské školy apod. 

 

 

4. ročník 

 

Žák 

• předvede úkol ve hře, který je zadán (z pohledu režiséra) 

• dokáže aktivně spolupracovat na technické přípravě inscenace 

•  při inscenaci umí pracovat jako inspicient, kostymér apod. 
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INTERPRETACE A TVORBA, RECEPCE A REFLEXE 
 

Očekávané výstupy 7. ročníku I. stupně 

 

Žák 

• umí používat zástupný předmět (rekvizitu či loutku) při interpretaci předlohy, vlastní tvorbě či 

improvizaci 

• realizuje vlastní námět, využívá vyjadřovací prostředky (rekvizita, mimika, gesta, slovo, 

pohyb), pomocí verbálního i neverbálního jednání komunikuje s obecenstvem 

• rozumí dramaturgickým i režijním požadavkům k vytvoření dramatického tvaru 

•  vyjadřuje své emoce a dokáže experimentovat 

• tvoří literárně nebo dramatické tvary a spolupracuje s ostatními 

• je zodpovědný a zralý přijmout svou roli při realizaci dramatického díla 

 

Očekávané výstupy 4. ročníku II. stupně 

 

Žák 

• dle vlastního výběru si volí předlohu pro individuální tvorbu (próza, poezie, dialog, monolog) 

a dokáže ji realizovat přednesem, pohybovým nebo hereckým výstupem nebo literárním 

zpracováním 

• témata, použité formy, styly a žánry dokáže propracovat z hlediska sdělnosti obsahu 

• vytváří charaktery postav, zvládne stylizaci a používá základní výrazové prostředky 

• zná zákonitosti výstavby dramatického tvaru 

• podílí se na tvorbě dané divadelní inscenace (scénická hudba, režie, scénografie, dramaturgie 

apod. 
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POSTUPOVÉ ZKOUŠKY – LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR  
  

I. STUPEŇ 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 

− žák prokáže formou jazykolamů úroveň výslovnosti (dikce) 

− žák v jednoduché dramatické etudě předvede zvládnuté pohybové a 

mluvní dovednosti 

− žák přednese drobný text 

2. ročník 

− žák v zadaném krátkém textu předvede kultivovanost přednesu s důrazem 

na správné zřetelné čtení a dikci 

− žák v jednoduché akci (etudě) zvládne hru s předmětem, změnu zadaných 

okolností 

− žák přednese krátký text (poezie, próza) 

3. ročník 

− žák přednese náročnější text, kterým prokáže správné vyslovování (dikce), 

intenzitu hlasu, procítěnost) 

− žák ve zvoleném dramatickém textu předvede svou roli formou 

dramatického jednání (slovního a pohybového) 

4. ročník 

− žák předvede improvizaci na zadané téma 

− žák použije v rozpracovaném dramatickém textu rekvizitu nebo přednese 

dialog s hereckým partnerem, kde projeví svou mluvní a pohybovou 

dovednost 

5. ročník 

− žák ztvární dramatickou pohybovou improvizaci na daný hudební námět 

− žák si může zvolit přednes sólový nebo použít fragment z dramatického 

útvaru, na kterém pracoval v předmětu Práce v souboru 

6. ročník 

− žák v ukázce (dialog, monolog, text s možností dramatizace) předvede 

vyzrálost svého dramatického projevu 

− žák si může zvolit i pantomimické vystoupení 

7. ročník 

Žák zakončí I. stupeň studia závěrečnou zkouškou (interpretace náročného 

dramatického textu), která může být nahrazena veřejným absolventským 

vystoupením. 

II. STUPEŇ 

Základní studium II. stupně 

1. ročník 

− žák v improvizaci nebo etudě předvede své dovednosti v oblasti slovního a 

pohybového vyjádření 

− žák přednese monolog 

2. ročník − žák předvede partnerskou pantomimu nebo dramatický text 

3. ročník − žák interpretuje dialog ve variantách a přednese dramatický text 

4. ročník 

Žák zakončí II. stupeň studia závěrečnou zkouškou (interpretace monologu a 

pohybová etuda), která může být nahrazena veřejným absolventským 

vystoupením. 
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Studium pro dospělé 
 

viz kapitola ŠVP – Studium pro dospělé 
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10. STUDIUM PRO DOSPĚLÉ 
 

 

 

     Studium pro dospělé umožňuje studentům od 18 let rozvoj v uměleckých oblastech v souladu 

s koncepcí celoživotního vzdělávání.  

      

     Očekávané výstupy stanoví vyučující v návaznosti na aktuální stav a individuální vzdělávací potřeby 

a zaměření konkrétního studenta. V souladu s ŠVP je vloží do třídní knihy. Podle nich pak napíše roční 

individuální studijní plán studenta. 

 

     Výuka se uskuteční v hudebním a literárně dramatickém oboru v rozsahu jedné vyučovací hodiny 

týdně, v tanečním oboru v rozsahu dvou hodin týdně a v oboru výtvarném v rozsahu tří hodin týdně. 

 

     Postupové a závěrečné zkoušky se u tohoto typu studia nekonají. 

 

 

 

 

11. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

          POTŘEBAMI 
 

  

 

     Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vyučováni podle individuálního vzdělávacího 

plánu, jehož náležitosti vycházejí z příslušné legislativy. 

 

     Před přijetím žáka na ZUŠ se musíme podrobně seznámit s typem jeho postižení v časové 

posloupnosti 

• rodiče 

• lékař 

• pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum 

 

     Žák je přijat do výuky na základě přijetí ředitele školy. Ve spolupráci s těmito osobami vytvoří 

pedagog individuální plán pro daného žáka. Tento plán a přístup pedagoga v hodinách by měla 

splňovat následující kritéria 

• žákovi dává individuální vzdělávací příležitost postupovat podle vlastních schopností, aniž by 

ho stresovalo srovnávání se spolužáky 

• vede k identifikaci a definování problému a následnému aktivnímu návrhu řešení, který 

souvisí s jeho postižením 

• pedagog naslouchá žákovi a navazuje s ním rovnocenný dialog v rámci jeho možností a podle 

vypracovaného programu 
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• pedagog volí vhodnou formu, typ, taktiku i komunikaci se žákem, a to se zřetelem na jeho 

osobnost i typ jeho postižení 

• pedagog zapojuje žáky do mezioborové spolupráce a spolupráce v různých typech souborů a 

seskupení velmi citlivě (alespoň v rámci třídy) 

• žák by měl získat pocit, že mu chce učitel pomoci a že mu dává příležitost být lepší 

• vytváří u žáků pracovní návyky v rámci jeho možností 

 

     V naší škole bude žák se speciálními potřebami zařazen do výuky pouze na základě žádosti rodičů, 

doporučení lékaře, PPP/SPC na daný školní rok. 

     Naše ZUŠ se navíc speciálně zaměří na žáky se zrakovým postižením. Navázali jsme spolupráci 

s konzervatoří Jana Deyla a střední školou pro zrakově postižené v projektu: „Hudební vzdělání dětí 

se zrakovým postižením“. 

     Vybrali jsme si toto téma z mnoha důvodů profesních i osobních a budeme se snažit být i v této 

části ŠVP profesionály. 

      Pedagogové jsou vyškoleni v této problematice a budeme tedy moci poskytnout hudební vzdělání 

zrakově postiženým dětem. 

 

 

 

 

12. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
 

 

  

     Žáci mimořádně nadaní jsou vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu, jehož náležitosti 

vycházejí z příslušné legislativy. 

 

     Žáci jsou do této kategorie zařazováni ředitelem na základě: 

• vyjádření a žádosti rodičů 

• doporučení učitele 

• speciálně pedagogického vyšetření 

• nebo psychologického vyšetření školního poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická 

poradna, speciálně pedagogického centra) 

 

     Minimální hodinová dotace výuky pro tyto žáky je stejná jako u žáků zařazených do základního 

studia, ve výjimečných případech může být hodinová dotace upravena vzhledem k potřebám žáka. 
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13. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ TALENTOVANÝCH 
 

  

 

     Žáci mimořádně umělecky talentovaní jsou vyučováni podle individuálního studijního plánu, který 

je přizpůsoben potřebám, schopnostem, dovednostem a znalostem žáka; zanesen v třídní knize, 

navržen učitelem a schválen ředitelem. 

 

     Žáci jsou do této kategorie zařazováni ředitelem na doporučení učitele a na základě mimořádných 

studijních výsledků, jakými jsou – úspěchy na soutěžích, účast na výjimečných koncertech, 

vystoupeních, výstavách, mimořádně aktivní účast na mezinárodních projektech apod. 

 

     Těmto žákům může být přidělena vyšší hodinová dotace na jeden školní rok. Toto zvýšení navrhuje 

učitel a schvaluje umělecká rada a ředitel. Zvýšení hodinové dotace se poznamená do rozvrhu hodin, 

do třídní knihy a do individuálního studijního plánu. 

 

 

 

 

 

14. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 
 

  

 

14.1 ZÁSADY A ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ 
 

     V naší škole jsou žáci hodnoceni známkou v průběhu školního roku, v pololetí a na konci školního 

roku dle platné legislativy: 

 

 1 -  výborný 

 2 - chvalitebný 

 3 - uspokojivý 

 4 - neuspokojivý 

 

Celkový prospěch stanovujeme na vysvědčení třemi stupni: 

  

 prospěl (-a) s vyznamenáním 

 prospěl (-a) 

 neprospěl (-a) 
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PRŮBĚŽNÉ HODNOCENÍ 

 

     V průběhu školního roku je žák v individuální a kolektivní výuce hodnocen minimálně jednou za 

měsíc známkou, kterou učitel zaznamená do třídní knihy a žákovské knížky. 

Známka zahrnuje 

• zvládnutí zadaných úkolů 

• úroveň domácí přípravy 

• aktivitu a přístup žáka k práci v hodině 

Žáky hodnotíme a klasifikujeme s ohledem na jejich osobní maximum. 

 

 

HODNOCENÍ V POLOLETÍ A NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 

 

     V pololetí a na konci školního roku je žák hodnocen známkou na vysvědčení. Tu stanovuje vyučující 

na základě 

• klasifikace v průběhu školního roku 

• úrovně splnění kritérií stanovených v učebních osnovách  

• posouzení úrovně prezentace práce žáka na veřejnosti 

 

Žáci přípravných studií jsou hodnoceni na konci školního roku osvědčením. 

Za mimořádné výkony a reprezentaci školy může být žák odměněn „Cenou ředitele školy a Sdružení 

rodičů“. 

V případě hodnocení žáků v období distanční výuky je třeba přihlédnout k její proveditelnosti a 

možnosti žáků distanční výuku absolvovat. 

 

 

CHARAKTERISTIKA KLASIFIKAČNÍCH STUPŇŮ NA VYSVĚDČENÍ 

 

 Výborný      

• žák plní zadané úkoly a učební osnovy, ve výuce je aktivní, je schopný samostatné 

přípravy (přiměřeně ke svému věku) 

 Chvalitebný  

• žák plní zadané úkoly a učební osnovy s menšími nedostatky 

 Uspokojivý  

• žák plní zadané úkoly a učební osnovy pouze částečně 

 Neuspokojivý 

• žák neplní zadané úkoly a učební osnovy  
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14.2 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 
 

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou 

• podmínky ke vzdělávání 

• průběh vzdělávání 

• podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, 

rodičů a dalších osob na vzdělávání 

• výsledky vzdělávání žáků a studentů 

• řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

• úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 

zdrojům 

 

Frekvence vlastního hodnocení probíhá na závěrečné pedagogické radě školního roku. 


