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2

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1

UMĚLECKÉ OBORY A VELIKOST ŠKOLY

Škola zřizuje čtyři umělecké obory:


Hudební



Výtvarný



Taneční



Literárně-dramatický

Cílová kapacita školy je 490 žáků.
2.2

HISTORIE A SOUČASNOST ŠKOLY
Škola, původně Hudební ústav, byla založena v roce 1951 Vojtěchem Hrubým. Postupně začala

organizovat výuku i v dalších oborech: v oboru výtvarném (1975), tanečním (1993) a literárně-dramatickém
(2011). Škola dlouhá léta sídlila ve dvou sousedních budovách v ulici J. Švermy čp. 539 a čp. 814. V roce
1999 se přestěhovala do historického objektu bývalého Františkánského kláštera, v němž obývá jižní křídlo
z 1. poloviny 16. století a noviciát postavený v letech 1747-1749. Od roku 2005 nese ve svém názvu jméno
významného českého skladatele Klementa Slavického. V roce 2014 bylo zřízeno odloučené pracoviště
školy, a to v kulturním zařízení Orfeum Kadaň.
Ve škole působí dětský pěvecký sbor Klubíčko (založený v roce 1971 Věrou Šubrtovou), žákovský
taneční orchestr (vzniklý z iniciativy Milana Dunky v roce 1997), pěvecký sbor Favilla (založený v roce
2007 Alenou Benešovou) a dále komorní soubor Nobile (založený Vladimírem Batujevem) a flétnový
soubor.
V hudebním oboru se vyučuje hra na klavír, varhany, housle, violoncello, kontrabas, kytaru,
elektrickou kytaru, basovou kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubku,
tenor, pozoun, baryton, tubu, bicí nástroje a sólový zpěv. Součástí nabídky jsou dále předměty a činnosti:
klavírní praxe (čtyřruční hra, klavírní doprovod, komorní hra, hra v orchestru), kolektivní praxe (hra
v souboru, hra v orchestru), varhanní praxe, komorní hra, varhanní improvizace, improvizace, komorní
zpěv, sborový zpěv, hudební nauka, varhanní seminář, hudebně-historický seminář a hudebně-teoretický
seminář.
Výuka výtvarného oboru zahrnuje předměty - plošná tvorba, prostorová tvorba - a činnosti z oblasti
objektové a akční tvorby. Celou výuku prolínají informace z historického vývoje i současného dění ve
výtvarném umění.
V tanečním oboru se vzdělávání zaměřuje na klasickou i současnou taneční techniku, taneční
improvizaci a taneční praxi (tvorba a nácvik choreografií na veřejná vystoupení, soutěže a přehlídky).
Literárně-dramatický obor nabízí předměty - dramatická průprava, umělecký přednes, dramatika
a slovesnost, práce v souboru, dramatická tvorba a nepovinný předmět jevištní pohyb.
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2.3

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Ve škole působí kvalitní pedagogický sbor, jehož členové se dále systematicky vzdělávají. Kvalita

sboru se odráží ve výsledcích žáků, v jejich úspěšnosti v soutěžích a přehlídkách a především v rozvoji
individuálních silných stránek a celostním rozvoji osobnosti.
Všichni pedagogové usilují o otevřenou a partnerskou komunikaci jak mezi sebou, tak i s žáky,
rodiči a širší veřejností. Rozvíjejí mezioborovou spolupráci s cílem nabídnout žákům co nejširší spektrum
uměleckých i sociokulturních zkušeností a příležitostí k prezentaci a uplatnění.
2.4

DLOUHODOBÉ PROJEKTY, REGIONÁLNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Škola dlouhodobě organizuje:


Festival dechových, jazzových a tanečních orchestrů základních uměleckých škol



Školní přehlídka „Slavík a Klementýnka“ -

Jak už název napovídá, přehlídka je

pojmenována podle čestného názvu školy, které nese jméno českého skladatele Klementa
Slavického. Přehlídka je určena všem žákům školy. Zúčastnit se tedy mohou nejen žáci
hudebního oboru, ale i žáci nehudebních oborů. Smyslem této přehlídky je podpora
naplnění výchovných a vzdělávacích strategií školy, kterými jsou „Dbáme na uplatnění a
motivaci žáků“, „Podporujeme spolupráci a vzájemnou pomoc mezi žáky“ a „Vedeme žáky
ke kultivovanému chování a vystupování“. Hlavním mottem přehlídky je spolupráce.


Celoškolní mezioborové projekty



Umělecké kurzy v cyklu „Mladí mladým“ (Letní klavírní kurzy a kurzy hry na dřevěné
dechové nástroje) – cílem těchto kurzů je zprostředkovat žákům formu interpretačního
kurzu a umožnit i těm nejmladším si práci v této specifické formě vyzkoušet. Kurz
seznamuje žáky s mladými pedagogy a profesionálními hráči na poli klasické hudby. Je
určen všem žákům základních uměleckých škol v daném studijním zaměření.



Letní kurzy výtvarného oboru (sochařské sympozium, malířský plenér, street art)

Od školního roku 2017/2018 je škola zapojena do celoškolního rozvojového programu „I ve mně
je lídr“. Pomocí tohoto projektu škola rozvíjí kulturu leadershipu a učící se školy, která se vyznačuje
vysokou úrovní osobního mistrovství, důvěryhodných vztahů, empatické komunikace a spolupráce, zájmu
o rozvoj potenciálu všech aktérů vzdělávání a celostní rozvoj žáků. Program vychází z konceptu 7 návyků
skutečně efektivních lidí S. R. Coveyho. Právě z tohoto konceptu škola vytvořila koncept 7 rad pro žáky
školy, který doplňuje výchovné a vzdělávací strategie školy.
Škola vydává školní magazín Talentum. Spolupracuje s mateřskými, základními i základními
uměleckými školami v regionu a vyhledává možnosti mezinárodní spolupráce.
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2.5

VYBAVENÍ ŠKOLY A JEJÍ PODMÍNKY
Škola svým umístěním v historickém objektu Františkánského kláštera a v divadelních prostorách

KZ Orfeum Kadaň nabízí žákům esteticky podnětné prostředí. Její materiální vybavení a prostorové
podmínky jsou (s ohledem na omezení plynoucí z historické hodnoty budovy) na dobré úrovni.
Hlavní sídlo školy disponuje 14 učebnami, kabinetem, sálem a sborovnou s kvalitně vybavenou
odbornou knihovnou pro učitele. Odloučené pracoviště nabízí divadelní sál, prostory jeviště a hlediště. Pro
výuku hudebního oboru je využíváno 11 učeben, včetně zkušebny pro orchestr a učebny hudební nauky s
interaktivní tabulí a multimediální technikou. Výtvarný obor využívá materiálně i technicky kvalitně
vybavenou učebnu a za příznivého počasí organizuje výuku v prostoru tzv. „rajského” dvora, jenž se
nachází uvnitř areálu školy. Výuka tanečního oboru probíhá v tanečním sále s vyhovujícím vybavením i
zázemím. Literárně-dramatický obor organizuje výuku v samostatné učebně s odpovídajícími parametry i
vybavením a dále využívá prostor odloučeného pracoviště školy. Odloučené pracoviště v základní škole
Vilémov u Kadaně nabízí umělecké vzdělávání v hudebním oboru (hra na klavír, kytaru a sólový zpěv) a
výtvarném oboru žákům z obce Vilémov u Kadaně a dalších okolních obcí. Tito žáci zpravidla nemají
možnost dojíždět do hlavního sídla školy.
V celém areálu školy je k dispozici připojení na internet prostřednictvím WIFI sítě. Budova školy
je chráněna elektronickým zabezpečovacím systémem, který je napojen na pult městské policie a dále
kamerovým systémem.
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3
3.1

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE
ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Jsme škola příležitostí.
Jsme ŠKOLA, kde žáci

Poznávají zvolený umělecký obor i umění a kulturu v širokém kontextu,
tvoŘí a učí se komunikovat uměleckými prostředky,
rozvÍjejí své schopnosti a kultivují svoji osobnost,
hLedají vlastní cesty k sebepoznání a sebevyjádření,
sEberealizují se prostřednictvím zajímavých aktivit,
proŽívají kontakt s uměním a obohacují svůj život o nové zážitky,

Inspirují sebe i druhé,
využívají svou kreaTivitu,

Objevují vlastní umělecké možnosti,
Spolupracují napříč všemi uměleckými obory,
prezenTují se v rámci koncertů, výstav, představení, soutěží či přehlídek
a zÍskávají cenné zkušenosti pro budoucí uplatnění v osobním i profesním životě.

3.2

VIZE ŠKOLY
Naším cílem je rozvoj celé osobnosti žáka. Pomocí propojení uměleckého vzdělávání s principy

leadershipu chceme z každého žáka vychovat kreativního, sebevědomého, vnímavého a citlivého mladého
člověka, který vědomě využívá své umělecké schopnosti a zkušenosti k sebevyjádření a seberealizaci.
Osobnost, která disponuje návyky, jež podporují vedení vlastního rozvoje, empatickou komunikaci a
spolupráci s ostatními. Mladého člověka znalého kulturního prostředí nejen svého okolí, ke kterému se dle
svých preferencí aktivně připojuje nebo ho sdílí s ostatními.
Zaměřením se na kulturu leadershipu vědomě vytváříme bezpečné prostředí, kde každý může růst.
Prostředí, které se vyznačuje proaktivitou, osobním mistrovstvím, zájmem o druhé, důvěryhodnými vztahy,
přijetím, empatickou komunikací a spoluprací. Naše škola patří žákům a učitelům stejnou měrou. Učitelé
umožňují žákům, aby si sami vedli své učení. Žáci a učitelé (i mezi sebou) společně plánují, sdílejí svůj
pokrok, který společně hodnotí. Žáci pro nás nejsou prázdné nádoby, ale inspirující mladí lidé
s individuálním potenciálem.
Víme, co a proč děláme. Vytváříme bezpečný prostor, kde každý může růst. Jsme škola příležitostí.
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VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
Respektujeme individualitu žáka
Roční studijní plány (v hudebním oboru) a časově tematické plány (ve výtvarném, tanečním

a literárně-dramatickém oboru) koncipujeme s ohledem na aktuální úroveň schopností a dovedností žáků
se zřetelem k jejich maximálnímu rozvoji. Plány vycházejí a také popisují charakteristiku žáků a studijních
skupin. Umožňujeme žákům si v těchto ročních cílech vytvářet individuální měsíční či jiné dílčí cíle.
Dbáme na uplatnění a motivaci žáků
Zapojujeme žáky do zajímavých interních a veřejných aktivit školy (koncertů, představení,
mezioborových projektů, výstav, městských slavností) a do soutěží a přehlídek, čímž jim poskytujeme
příležitost k uplatnění a seberealizaci a zároveň je motivujeme k dalšímu studiu a sebezdokonalování. Díky
vtahování žáků do vedení jejich učení (společné plánování i hodnocení) podněcujeme především jejich
vnitřní motivaci.
Pracujeme s cílem – finální podobou uměleckého díla/umělecké tvorby
Vlastní interpretací, nebo prostřednictvím kvalitních nahrávek/ukázek předvádíme žákům
optimální uměleckou podobu studovaného či vytvářeného díla jako východiska pro formování osobitého
způsobu jejich uměleckého vyjadřování.
Diskutujeme s žáky o umělecké tvorbě
Diskutujeme s žáky o formální i obsahové stránce studovaného díla či tvorby a poskytujeme jim
všechny podstatné informace, aby přistupovali k učivu s porozuměním. Zároveň jim dáváme prostor pro
formulování a zdůvodnění názoru na kvalitu umělecké tvorby, kvalitu jejich výkonů i výkonů jiných
interpretů. Vedeme žáky k sebehodnocení. Pravidelně jim ve výuce poskytujeme popisnou zpětnou vazbu,
která se zakládá na jasných kritériích.
Podporujeme spolupráci a vzájemnou pomoc mezi žáky
Umožňujeme žákům spolupracovat s ostatními žáky v rámci skupinových a kolektivních činností,
při nichž klademe důraz na respektování pravidel kooperace a týmové práce. Vedeme žáky k reflexi jejich
úlohy a přínosu v rámci skupiny. Při spolupráci vedeme žáky jako tým k hledání a nalezání třetích
alternativ. Jako učitelé jdeme vlastním příkladem svou empatickou komunikací, vzájemností a
ohleduplností.
Vedeme žáky ke kultivovanému chování a vystupování
V rámci veřejných prezentací školy dbáme na odpovídající oblečení, kultivované chování
i vystupování žáků. Žákům jdeme jako učitelé na školních akcích vlastním příkladem. Sami dodržujeme
společenský dress code a zásady slušného chování a vystupování.
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Podněcujeme žáky k samostatnosti a posilujeme jejich sebevědomí
Poskytujeme žákům prostor pro volbu repertoáru či tématu. Dáváme jim příležitost k nalézání
různých způsobů řešení technických i výrazových problémů, abychom posilovali jejich sebedůvěru
a sebevědomí. Pomocí vtahování žáků do vedení jejich učení je vedeme k vlastní odpovědnosti. Tím, že
umožňujeme žákům vytvářet si vlastní individuální měsíční či jiné dílčí cíle, je učíme dovednostem, jako
je stanovení cíle, plánování a zhodnocení dosaženého cíle. Dovednostem, které podporují jejich
samostatnost a sebevědomí.
Koncept 7 rad spokojeného a úspěšného žáka vychází z konceptu 7 návyků skutečně efektivních
lidí S. R. Coveyho. Škola ho zpracovala v rámci celoškolního rozvojového programu „I ve mně je lídr“.
Doplňuje výchovné a vzdělávací strategie a tvoří nástroj sociálně-emočního učení žáků, kteří si pomocí
jednoduchých rad osvojují a rozvíjejí především osobnostně sociální kompetence.
1. rada Buď pozitivní a aktivní (iniciativa) – žáci se učí převzít iniciativu, přijmout
zodpovědnost a soustředit se především na věci, které mohou ovlivnit.
2. rada Určuj si cíle a plánuj (vize) – žáci se učí stanovit si měřitelné osobní i skupinové cíle,
připravit a dodržovat plán, jak těchto cílů dosáhnout
3. rada Začínej tím nejdůležitějším (sebedisciplína) – žáci se učí postupovat podle priorit,
realizovat své nejdůležitější cíle a zabývat se důležitým, nikoli naléhavým
Rozvíjíme u žáků odpovědnost, disciplinovanost, dovednost plánování, hospodaření s časem a
organizační dovednosti tím, že umožňujeme žákům vlastní vedení pokroku. Žáci si stanovují měsíční či
jiné dílčí cíle a plány k jejich dosažení, které sledují a vyhodnocují pomocí jednoduchých zápisů ve svých
studijních portfolií či ústně.
4. rada Spolupracuj a ostatními s ohleduplností (navazování vztahů) – žáci se učí vytvářet
vztahy s vysokou mírou důvěry, efektivněji spolupracovat, respektovat a cenit si odlišností
5. rada Snaž se druhé nejdříve pochopit, potom reaguj (komunikace) – žáci se učí efektivně
využívat komunikační dovednosti, vyjádřit svůj názor, vyslechnout druhého a poskytovat i
přijímat zpětnou vazbu
6. rada Umělecká díla tvořme společně (spolupráce) – žáci se učí hledat a rozvíjet taková
učinná řešení, která vedou ke spokojenosti všech stran, učí se od každého člena týmu
Rozvíjíme u žáků dovednost efektivní komunikace, řešení problémů, tvořivosti, rozhodování a
týmové práce čistě prakticky v rámci vzájemné spolupráce a v rámci kolektivní výuky, mezioborových
projektů a školní přehlídky „Slavík a Klementýnka“.
7. rada Pečuj o sebe (psychohygiena) – žáci se učí zvyšovat svou motivaci, rozvoj a energii
každodenní obnovou svých sil
V rámci výuky citlivým způsobem diskutujeme s žáky o způsobech, jak se držet v dobré kondici
po fyzické i psychické stránce (především se jedná o práci s trémou, rozplánování sil při práci na
dlouhodobém či významném úkolu, zdravotní stav a psychycké rozpoložení žáka).
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5

VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ

5.1 HUDEBNÍ OBOR
5.1.1

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR

Studijní zaměření Hra na klavír je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na klávesové nástroje.
Předměty Hra na klavír, Klavírní praxe, Improvizace, Varhanní praxe a Sborový zpěv reprezentují vzdělávací oblast
Hudební interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář,
Hudebně-teoretický seminář a Varhanní seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.
5.1.1.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

2.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Klavírní
praxe

1

1

1

1

1

1

1

1

Improvizace

1

1

1

1

Varhanní
praxe

1

1

1

1

1

1

1

1

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka

Povinně
volitelný
předmět

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

Povinně
volitelný
předmět

Varhanní
seminář

Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
II. stupně

PS/II

1.r.

Hra na klavír
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
I. stupně

PS/I

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.
4.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
Výuku předmětu Hra na klavír v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke vzdělávání.
Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na klavír od 4. ročníku I. stupně.
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5.

Předmět Klavírní praxe je realizován formou čtyřruční hry, klavírního doprovodu, komorní hry nebo hry v orchestru.
Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy.
6. Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
7. Povinně volitelný předmět Klavírní praxe, Improvizace, Varhanní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář,
Hudebně-historický seminář a Varhanní seminář si žák volí na základě svých individuálních schopností a zájmu, případně
na doporučení pedagoga. Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich.
8. Předmět Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
9. Předmět Varhanní praxe je realizován formou varhanního doprovodu nebo komorní hry. Forma je v jednotlivých
ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy.
10. Učební plány předmětu Varhanní praxe – viz s. 28
11. Učební plány předmětu Varhanní seminář . viz. s. 30

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru, mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětu Hra
na klavír o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech studijního
zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předmět Hra na klavír
s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah zmíněného předmětu má v jednotlivých ročnících formu ročního
studijního plánu, který je součástí třídní knihy.

5.1.1.2 UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA KLAVÍR: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:











sedí správně u klavíru, má uvolněný hrací
aparát a přirozené držení rukou
orientuje se podle skupin černých kláves
zahraje portamento, příp. staccato
rytmizuje a melodizuje říkadla
realizuje základní hudební útvary (kroky,
skoky, směr melodie)
zahraje jednoduchá prstová cvičení podložená
textem








orientuje se na klaviatuře - pojmenuje klávesy a
oktávy
zahraje staccato a legato (3 tóny)
používá relativní čtení z not
zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou
píseň
doprovodí jednoduchou píseň pomocí dudácké
kvinty
zahraje stupnici po tetrachordech a transponuje
ji
zahraje základní intervaly do kvinty hrou
portamento
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA KLAVÍR: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:









sedí správně u klavíru, má uvolněný hrací aparát a přirozené postavení rukou
zahraje stupnice po tetrachordech rozdělených mezi obě ruce v rozsahu dvou oktáv
zahraje rozložený kvintakord v dur a moll každou rukou zvlášť, základní intervaly v úhozových
variantách
zahraje etudu nebo technické cvičení v předepsaném tempu
označí jednotlivé hlasy v jednoduché polyfonní skladbě (např. imitace, kánon)
vystihne charakter a náladu intepretovaných skladeb pomocí základních výrazových prostředků
zahraje část svého repertoáru zpaměti
doprovodí jednoduchou píseň s využitím základních harmonických funkcí (T, S, D)
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA KLAVÍR: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:





















sedí správně u klavíru, má
uvolněný hrací aparát a
přirozené držení rukou
orientuje se na klaviatuře pojmenuje klávesy a oktávy
používá relativní čtení z not
zahraje durové stupnice od
bílých kláves každou rukou
zvlášť (v doporučeném
pořadí: H,E,A,D,G,C)
zahraje kvintakordy dur a
moll překládáním rukou po
celé klaviatuře v základní
kadenci TSDT
zahraje základní intervaly v
různých úhozových
variantách
pojmenuje základní grafická
znaménka (dynamická a
tempová označení ve
skladbě)
zahraje portamento, legato,
staccato
zahraje podle sluchu
jednoduché lidové písně a
říkadla
doprovodí jednoduché písně
pomocí dudácké kvinty
zahraje tříruční, příp.
čtyřruční skladbu s učitelem













zahraje durové a mollové
stupnice každou rukou zvlášť
v rozsahu dvou či čtyř oktáv
zahraje durový i mollový
kvintakord v obratech
rozloženě každou rukou
zvlášť
zahraje jednoduché
technické cvičení v
předepsaném tempu
vysvětlí dynamická označení
ve skladbě a použije je při
interpretaci
použije pedál dle instrukcí
učitele
na základě sluchové
sebekontroly dynamicky a
úhozově odliší melodii od
doprovodu
hraje skladby v malé písňové
formě
zahraje část svého
repertoáru zpaměti
zahraje čtyřruční skladbu s
učitelem
doprovodí jednoduchou
píseň s využitím T ,D a S














) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I

13

zahraje durové a mollové
stupnice v protipohybu či
rovném pohybu v rozsahu
dvou či čtyř oktáv
zahraje durový i mollový
kvintakord v obratech tenuto,
staccato, rozloženě každou
rukou zvlášť
zahraje etudu v předepsaném
tempu
zahraje jednoduché
melodické ozdoby: příraz,
nátryl, mordent dle svých
schopností
označí jednotlivé hlasy
v jednoduchých polyfonních
skladbách (např. kánon)
popíše charakter a náladu
interpretované skladby
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
zahraje skladby různých
stylových období a dodržuje
dle instrukcí učitele zásady
stylové interpretace (využívá
nápodobu)
zahraje čtyřruční skladbu se
spolužákem
doprovodí jednoduchou
píseň s využitím T, S, D

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA KLAVÍR: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:






















zahraje durové a
mollové stupnice od
černých kláves (v
doporučeném
pořadí: Cis, Fis, As,
Es, B, F) v
protipohybu či
rovném pohybu v
rozsahu dvou či čtyř
oktáv
zahraje durový i
mollový kvintakord
a jeho obraty
oběma rukama
dohromady
rozloženě a tenuto
zahraje sexty
vysvětlí rozdíl mezi
homofonií
a polyfonií
zahraje základní
melodické ozdoby a
dokáže je v textu
rozeznat
vystihne charakter
skladeb pomocí
dynamiky, tempa,
frázování a
pedalizace
vysvětlí strukturu
sonatiny
zahraje
jednoduchou
skladbu z listu
(úroveň 1. ročníku)
pojmenuje základní
akordické značky












zahraje durové a
mollové stupnice od
černých kláves v
kombinovaném
pohybu v rozsahu
dvou či čtyř oktáv
zahraje velký
rozklad
kvintakordu
(čtyřhlasý T5)
každou rukou
zvlášť v dur a moll
zvukově rozliší
jednotlivé hlasy v
polyfonní skladbě
zahraje
jednoduchou
ornamentiku
zahraje skladby
různých stylových
období a žánrů
vystihne charakter
skladby pomocí
širší škály
výrazových
prostředků
vysvětlí strukturu
ronda a variací
hraje dle základních
akordických značek
zhodnotí svůj výkon
formou otázek a
odpovědí











zahraje libovolné
durové a mollové
stupnice v
kombinovaném
pohybu v rozsahu
dvou či čtyř oktáv
zahraje velký
rozklad durového a
mollového
kvintakordu s
obraty rozloženě v
rovném pohybu v
rozsahu čtyř oktáv
zahraje oktávy
zahraje tremolo
objasní rozdíly
v interpretaci
klavírních skladeb
různých stylových
období
vysvětlí strukturu
interpretovaných
skladeb
zahraje jednoduché
skladby z listu
(úroveň 2. ročníku)
doprovodí píseň
podle akordových
značek
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zahraje libovolné
durové a mollové
stupnice v
kombinovaném
pohybu v rozsahu
čtyř oktáv v
rychlejším tempu
zahraje velký
rozklad durového a
mollového
kvintakordu s
obraty rozloženě v
kombinovaném
pohybu v rozsahu
čtyř oktáv
uplatní při
interpretaci skladeb
osvojené výrazové a
technické
dovednosti
dodržuje
interpretační
zásady s ohledem
na hudební styl a
žánr
využívá zvukové
možnosti nástroje
při interpretaci
skladeb důsledně
uplatňuje sluchovou
sebekontrolu
samostatně
nastuduje skladbu
samostatně
zhodnotí své
hráčské možnosti a
navrhne vhodnou
formu svého
absolventského
vystoupení
uvede jména svých
oblíbených
interpretů nebo
skladatelů a
zdůvodní svá
kritéria k výběru

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA KLAVÍR: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:
















zahraje durové a
mollové stupnice od
bílých kláves v
rovném pohybu či v
kombinovaném
pohybu v terciích v
rozsahu dvou či čtyř
oktáv
zahraje velký
rozklad durového a
mollového
kvintakordu s
obraty v rovném či
kombinovaném
pohybu v rozsahu
čtyř oktáv
uplatní osvojené
výrazové a
technické
dovednosti a
zvukové možnosti
nástroje k vyjádření
vlastního pojetí
interpretovaných
skladeb
samostatně
nastuduje část
svého repertoáru
zahraje jednoduché
skladby z listu
(úroveň 3. ročníku)






zahraje durové a
mollové stupnice od
bílých kláves v
rovném pohybu
(možno i v terciích)
v rozsahu dvou či
čtyř oktáv
zahraje dominantní
septakord
rozloženě v rovném
či kombinovaném
pohybu v rozsahu
čtyř oktáv od bílých
kláves
zahraje skladby
různých stylů a
žánrů
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na hudbu
různých stylových
období v souvislosti
s intepretovanými
skladbami









zahraje durové a
mollové stupnice od
bílých kláves v
rovném pohybu či v
kombinovaném
pohybu (možno i v
terciích) v rozsahu
dvou či čtyř oktáv v
rychlejším tempu
zahraje zmenšený
septakord
rozloženě v rovném
či kombinovaném
pohybu v rozsahu
čtyř oktáv od
černých kláves
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na svůj výkon
nebo výkon jiného
interpreta
vybere si část svého
repertoáru dle
svého zájmu a
dispozic
samostatně
nastuduje část
svého repertoáru









15

zahraje durové a
mollové stupnice od
černých kláves v
rovném či v
kombinovaném
pohybu (možno i v
terciích) v rozsahu
dvou či čtyř oktáv v
rychlejším tempu
zahraje dominantní
septakord a
zmenšený
septakord
rozloženě v rovném
či v kombinovaném
pohybu v rozsahu
čtyř oktáv
objasní strukturu,
obsah a charakter
intepretovaných
skladeb a vysvětlí.
jak tyto znalosti
využije při hře
zpaměti
orientuje se v
hudebních stylech a
žánrech, přiřadí k
nim významné
české a světové
autory
dokáže vyhodnotit
své hráčské kvality
a s ohledem na ně
navrhne své
možnosti dalšího
uplatnění po
ukončení studia

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – IMPROVIZACE 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:











hraje podle
akordových značek
jednoduché písně
improvizuje s
využitím T, S, D



vytvoří vlastní
melodii a
jednoduše ji
harmonizuje
zahraje různé styly
doprovodů



zvolí vhodný
doprovod podle
žánru nebo stylu
písně
zahraje zákl.
bluesové stupnice
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hraje podle
složitějších
akordických značek
improvizuje
melodii na hraný
doprovod

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - KLAVÍRNÍ PRAXE: 4. – 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:












aplikuje osvojené
znalosti a
dovednosti z
individuální
nástrojové výuky
orientuje se
s pomocí učitele v
partu spoluhráče
spolupracuje se
spoluhráčem –
diskutuje o
technickém
provedení, výrazu,
formě




zahraje skladby
různých stylových
období a žánrů
vysvětlí strukturu
interpretovaných
skladeb
vystoupí veřejně



sleduje part
spoluhráče,
pohotově reaguje
na nepředvídané
změny během
interpretace
formuluje názor na
vlastní výkon i
výkon spoluhráče




koriguje společnou
interpretaci po
stránce technické i
výrazové
přizpůsobí svou
hru potřebám celku
dokončí započatý
úkol (s jistotou
zahraje svůj part)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - KLAVÍRNÍ PRAXE: 1. – 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:











orientuje se v partu
spoluhráče
zhodnotí klady a
nedostatky
společné hry a
navrhne řešení
případných
problémů v souhře



spolupodílí se na
výběru repertoáru
je schopen se
samostatně a
zodpovědně
připravit



vyjádří svůj názor
na kvalitu znějící či
interpretované
skladby, který
zdůvodní
umí přijmout
konstruktivní
kritiku - vyjádří k
ní své stanovisko
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uplatňuje
sluchovou
sebekontrolu a
citlivě koriguje
vlastní hru s
ohledem na celkové
vyznění
interpretované
skladby

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:














s pomocí učitele rytmizuje říkadla
zazpívá jednoduchou lidovou píseň
uplatňuje hru na tělo
doprovodí píseň pomocí Orffova instrumentáře
při pohybu v prostoru reaguje na změnu tempa
(pomalu, rychle)
chůzí vyjádří náladu hudebního úryvku
(smutně, vesele)
pozná notu čtvrťovou a dvojici osminových not
opakuje kratší rytmické útvary složené z not
čtvrťových a osminových










rozlišuje zvuk a tón
pojmenuje noty od c1 – c2 a napíše je do notové
osnovy
vysvětlí pojmy: forte, piano
rozlišuje: silně, slabě; vysoko, nízko; krátce,
dlouze
pozná a napíše notu celou, půlovou, čtvrťovou a
dvojici not osminových
pozná a napíše čtvrťovou pomlku
vysvětlí pojem repetice
rytmizuje a melodizuje říkadla
znázorní pohyb melodie
rozliší v písni těžké a lehké doby
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA: 1. – 5. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník
Žák:

















zazpívá píseň v
unisonu
pojmenuje a
zapíše noty
g - g2
pozná půltón a
celý tón
pozná, zapíše a
určí délku not a
pomlk – celá,
půlová,
čtvrťová,
osminová,
šestnáctinová a
půlová a
čtvrťová s
tečkou
rytmicky
reprodukuje
jednoduchý
notový zápis
vysvětlí
probrané
hudební pojmy
(takty, osnova,
klíče,
dynamická
označení,
posuvky)
utvoří stupnici
C dur a T5 a
vysvětlí rozdíl
mezi stupnicí a
tóninou
předvede
dirigentská
gesta pro dvou,
tří a
čtyřčtvrťový
takt
pozná primu,
sekundu a
tercii (krok,
skok) v
notovém zápisu
i sluchem
pozná a popíše
předehru,
mezihru a
dohru

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:



























čte noty v
rozsahu g – c3 v
houslovém
klíči a v
basovém klíči
v rozsahu c- c1
čte noty s
posuvkami
vysvětlí rozdíl
rytmických
hodnot ve
čtvrťovém a
osminovém
taktu
pozná durový
a mollový
tónorod hrané
skladby
vysvětlí
tvorbu
durových a
mollových
stupnic
doprovodí
píseň s
využitím T, D
na těžké době
transponuje
jednoduchý
melodický
útvar
vysvětlí
strukturu
malé formy
písňové
vysvětlí
probrané
hudební
pojmy
(základní
interval
prima- oktáva,
řazení oktáv,
určené pojmy
italského
názvosloví,
předtaktí)
pozná
základní
komorní
















zazpívá kánon
vyjmenuje
durové
stupnice a
jejich
předznamená
ní
určí a utvoří
intervaly
utvoří durový
a mollový
kvintakord s
obraty
vysvětlí
enharmonickou záměnu
vytvoří
jednoduchý
rytmický a
melodický
útvar
vysvětlí
probrané
hudební
pojmy
(chromatika,
vokální a
instrumentální
tvorba, part,
partitura
vyjmenuje
základní rysy
renesance a
baroka, přiřadí
k nim
významné
osobnosti a
díla
doprovodí
píseň pomocí
T, S, D, vysvětlí
jejich užití a
zapíše je v
kvintakordech
rozliší polku,
valčík, menuet
rozliší pěvecké
hlasy – soprán,
alt, tenor, bas
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vyjmenuje
mollové
stupnice
vysvětlí stavbu
harmonické a
melodické
stupnice
sluchem určí
mollovou
stupnici
aiolskou,
harmonickou a
melodickou
utvoří
dominantní
septakord v
dané tónině
utvoří druhý
hlas k písni
(tercie, sexty)
intonuje
jednoduchou
melodii
zapíše
jednoduchou
hudební
myšlenku
transponuje
jednoduchý
hudební úsek
v dur i moll
vysvětlí
probrané
hudební
pojmy
(modulace,
tonální skok)
vyjmenuje
základní rysy
klasicismu a
romantismu,
přiřadí k nim
významné
autory a díla
popíše
obsazení
symfonického
orchestru


















utvoří
dominantní
septakord s
obraty
utvoří
zmenšený
septakord
přečte a
pojmenuje
akordické
zančky (dur,
moll, D7)
užívá a
vysvětlí
osvojené
hudební
názvosloví
vyjmenuje
základní rysy
hudby 20.
století
vysvětlí
pojmy:
koncert,
concerto
grosso, triová
sonáta
vyjmenuje
základní
hudební žánry,
samostatně
vyhledá
příklady a
uvede je
vysvětlí
strukturu
sonátové
formy
po poslechu
hudby zařadí
ukázku do
příslušného
slohového
období a
formuluje na
ni svůj názor
podložený
argumenty
vyhodnotí
vybranou






doprovodí
píseň pomocí
dudácké kvinty

vyjádří své
pocity po
poslechu hudby
– využívá
přirovnání k
dětskému světu
zařadí hudební
nástroje do
nástrojových
skupin

uskupení a
popíše rozdíly
mezi nimi
rozezná
sluchem
melodii od
harmonie a
doprovázený
jednohlas od
vícehlasu






vysvětlí, co je
homofonie a
polyfonie
vysvětlí
strukturu
velké písňové
formy
vysvětlí
rozdíly mezi
různými druhy
orchestrů
(složení, zvuk,
využití...)






vysvětlí
základní znaky
ronda a variací
uvede příklady
využití svých
hudebně
teoretických
znalostí v
praxi
uvede zásady
slušného
společenského
chavání na
koncertech





ukázku z
oblasti
nonartificiální
hudby
uvede příklady
našich i
zahraničních
orchestrů,
operních
divadel,
komorních
souborů a
sólistů
zpracuje
referát na
samostatně
zvolené téma z
dějin hudby

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HUDEBNĚ–HISTORICKÝ SEMINÁŘ 4. – 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:












vyjmenuje
nejvýznamnější díla
u vybraných
skladatelů klasické
hudby
při poslechu hudby
rozezná nástrojové
obsazení
vyjmenuje
nástrojové
rozdělení a přiřadí
ukázky






popíše významné
životní události u
vybraných
skladatelů klasické
hudby
při poslechu hudby
rozezná stylové
období hrané
skladby
vyjmenuje virtuózní
repertoár svého
nástroje
popíše stavbu svého
hudebního nástroje






popíše život a
vyjmenuje dílo
vybraného
skladatele klasické
hudby
vyjmenuje
významné
inertprety svého
nástroje
sluchově rozezná
hudební těleso
popíše dějiny
vzniku svého
hudebního nástroje

20



vyjmenuje základní
hudební žánry a
přiřadí k nim
významné
skladatele a jejich
stěžejní díla
vypracuje a
přednese referát na
samostatně zvolené
téma

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HUDEBNĚ–HISTORICKÝ SEMINÁŘ 1. – 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:















popíše základní
periodizaci dějin
hudby
vyjmenuje
orchestrální díla u
vybraných
skladatelů klasické
hudby
vysvětlí pojem
hudební recenze
vyjmenuje stěžejní
časopisy klasické
hudby
zařadí hudební
ukázku do
odpovídajícího
stylového období







popíše základní
periodizaci dějin
hudby a spojí ji s
všeobecnou znalostí
historie
vyjmenuje komorní
a sólové skladby u
vybraných
skladatelů klasické
hudby
napíše recenzi na
vybranou hudební
ukázku podle
instrukcí pedagoga
při proslechu
skladby rozezná její
formu a obsazení





vyjmenuje
orchestrální,
komorní i sólové
skladby vybraných
světových
skladatelů hudby
20. století
určí skladatele
hrané hudební
ukázky
vyjmenuje pravidla
psaní odborného
textu
vyjmenuje stěžejní
publikace dějin
hudby
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vyjmenuje
orchestrální,
komorní i sólové
skladby vybraných
českých skladatelů
hudby 20. století
vyjmenuje
periodizaci hudby a
zařadí do ní
probrané skladatele,
jejich stěžejní díla a
historické události
pojmenuje hranou
hudební ukázku,
určí jejího
skladatele a přiřadí
ji do historického
období

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HUDEBNĚ–TEORETICKÝ SEMINÁŘ 4. – 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:

















vysvětlí, co je to
instrumentace
chápe v teoretické
rovině harmonickou
kadenci
rozliší homofonii a
polyfonii
vysvětlí princip
malé písňové formy
chápe rozdíl mezi
motivem a tématem
vyjmenuje základní
hudební formy
popíše rozdíl mezi
hudbou baroka a
klasicismu
správně zařadí
hudební formy do
období jejich vzniku









chápe harmonické
vztahy akordů na
jednotlivých
stupních tóniny
vysvětlí příbuznost
akordů
vysvětlí, co je
poloha a rozloha
akordu
s pomocí učitele
vytvoří doprovod k
lidové písni
vytvoří vlastní
krátkou melodii
chápe základní
harmonické značení
zharmonizuje
krátké cvičení podle
basové linky
s pomocí učitele
vytvoří druhý hlas k
lidové písni











vysvětlí strukturu
sonátové formy
transponuje krátký
melodický úryvek
samostatně vytvoří
doprovod k lidové
písni
vytvoří vlastní
skladbu / píseň v
malé písňové formě
při harmonizaci
využívá dominantní
septakord
vysvětlí rozdíl mezi
transpozicí a
modulací
se orientuje v
jednoduché
partituře
rozumí orientačním
značkám v notovém
zápisu (repetice,
prima / sekunda
volta, Da Capo atd.)
s pomocí učitele
zinstrumentuje
melodii s
doprovodem
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vysvětlí strukturu
ronda a variací
vytvoří úpravu
skladby nebo písně
pro sbor /
nástrojový kvartet
sluchem analyzuje
harmonické vztahy
akordů
orientuje se v
partituře orchestru
po poslechu
správně zařadí
lidovou píseň do
folklórní oblasti
po poslechu
správně určí
hudební formu
ukázky
po poslechu
správně určí období
vzniku ukázky
samostatně vytvoří
melodii s
doprovodem a
zinstrumentuje ji
sluchově i
teoreticky pozná
skladby a formy
historických období
(gotika, renesance,
baroko, klasicismus,
romantismus, 20.
století)
vysvětlí historický
vliv na hudební
tvorbu v
jednotlivých
obdobích

5.1.2. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY
Studijní zaměření Hra na varhany je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na klávesové
nástroje. Předměty Hra na varhany, varhanní praxe, Improvizace a Sborový zpěv reprezentují vzdělávací oblast
Hudební interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář,
Hudebně-teoretický seminář a Varhanní seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.
5.1.2.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

2.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Varhanní
praxe

1

1

1

1

1

1

1

1

Improvizace

1

1

1

1

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka

Povinně
volitelný
předmět

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

Povinně
volitelný
předmět

Varhanní
seminář

Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
II. stupně

PS/II

1.r.

Hra na varhany
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
I. stupně

PS/I

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
Výuku předmětu Hra na varhany v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke vzdělávání.
Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na varhany od 4. ročníku I. stupně.
Předmět Varhanní praxe je realizován formou varhaního doprovodu nebo komorní hry. Forma je v jednotlivých
ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy.
Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
Povinně volitelný předmět Varhanní praxe, Improvizace, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář, Hudebněhistorický seminář a Varhanní seminář si žák volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na
doporučení pedagoga. Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich.
Předmět Hudebně-historický a teoretický seminář se organizuje blokovou výukou (2 hodin 1x za 14 dní nebo 4 hodin 1x
v měsíci).
Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
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10. Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
11. Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
12. Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru, mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětu Hra
na varhany o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech
studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předmět Hra na
varhany s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah zmíněného předmětu má v jednotlivých ročnících formu
ročního studijního plánu, který je součástí třídní knihy.

5.1.2.2 UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA VARHANY: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:











sedí správně u nástroje, má uvolněný hrací
aparát a přirozené držení rukou
orientuje se podle skupin černých kláves
zahraje portamento, příp. staccato
rytmizuje a melodizuje říkadla
realizuje základní hudební útvary (kroky,
skoky, směr melodie)




zná délky not
orientuje se na klaviatuře v pětiprstové poloze
(c´- g´)
zahraje jednoduchou píseň podle sluchu
zvládá tiché výměny v jednohlase 1. a 2. prstem
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA VARHANY: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:






čte noty v houslovém a basovém klíči a zná jejich hodnoty
zná základní rejstříky (názvy) a jejich význam (kryt, principál, salicionál, subbas, alikvotní rejstříky,
výchvěvné rejstříky, spojky)
orientuje se ve stopovém označení rejstříků (2´, 4´, 8´, 16´ a 32´)
dokáže pojmenovat součásti varhan – prospekt, varhanní skříň, hrací stůl a jeho součásti – manuály,
pedál, žaluzie a crescendový válec
je seznámen se základními technikami varhanní hry – hra v artikulacích, tiché výměny a glissanda ve
vícehlasých akordech, legato palcem, hra okraji chodidel, tiché výměny na pedálu
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA VARHANY: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:











zvládá tiché výměny 2. a 3.
prstem (jednohlas)
zvládá glissanda v jednohlase
1., 2. a 3. prstem
zná pojmy artikulace a
frázování
hraje snazší písně s
jednoduchým doprovodem
(TSD)




je schopen provést glissanda
všemi prsty v jednohlase
zvládá legato palcem levou
rukou nahoru a pravou rukou
dolů
hraje jednodušší skladby
pouze na jednom manuálu





umí tiché výměny všemi
prsty v jednohlase
zdokonaluje se v manuálové
technice, zvládá legato
palcem všemi směry
seznamuje se se stopovým
označením rejstříků
zkouší hrát písně i na dvou
manuálech

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA VARHANY: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:














seznamuje se s
barvou různých
rejstříků
umí jednoduše
pojmenovat součásti
hracího stolu –
manuály, pedál,
žaluzie, crescendový
válec
seznamuje se s hrou
artikulací na
manuálu
zná pojem nohoklad
a orientuje se v
označení nohokladu





zvládá glissanda a
tiché výměny i ve
dvojhlasu
hraje snazší
romantické a
barokní skladby
snaží se sám
registrovat dle
zápisu
zvládá improvizaci
kadence v různých
tóninách




zvládá pedálovou
techniku (hra okraji
chodidel, glissanda,
tiché výměny na
pedálu)
hraje snazší
chorální předehry
zná všechny
hodnoty not a čte
pohotově noty
v houslovém i
basovém klíči
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seznamuje se s hrou
triových chorálů
hraje závažnější
romantické skladby
hraje rozsáhlejší
barokní skladby a
seznamuje se se
soudobou hudbou
umí si udělat vlastní
názor na
interpretaci

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA VARHANY: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:














zvládá hru
jednodušších
skladeb a umí zvolit
vhodnou registraci
orientuje se ve
stěžejních dílech
varhanní literatury
a formách (chorální
předehra, fuga,
passacaglia,
ciacona, preludium,
fantasie atd.)
seznamuje se s
problematikou hry
polyfonie
hraje snazší
romantické skladby









sám navrhuje
registraci skladeb
pod vedením
pedagoga
hraje skladby obd.
baroka a
romantismu, umí
střídat manuály a
zvládá pedálovou
techniku
seznamuje se
s improvizací na
varhanách, zkouší
improvizovat na
jednoduchá témata
(pouze na
manuálech)
dokáže vystihnout
skladby po stránce
výrazové, dokáže
zvolit vhodnou
agogiku a artikulaci
u barokních
skladeb, u
romantických
skladeb správně
agogizuje a frázuje
zná pojmy urtext a
transkripce + jejich
výhody a
nedostatky







zvládá interpretaci
náročnějších
barokních a
romantických
skladeb a
seznamuje se i
s hudbou soudobou
umí improvizovat
na jednoduchá
témata a tvořit
doprovody
k písním, koledám
apod.
zdokonaluje se
v manuálové i
pedálové technice,
je schopen si sám ve
skladbách zvolit
vhodný prstoklad i
nohoklad
seznamuje se
s problematikou
triové hry na
varhany, je schopen
interpretovat
jednodušší triový
chorál, ev. chorál
s kolorovaným
cantem firmem
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umí samostatně
nastudovat
jednodušší skladby
umí samostatně
registrovat skladby
od obd. baroka po
hudbu 20. stol.
umí si udělat vlastní
názor na cizí
interpretaci a je
poučen o zásadách
stylové interpretace
při hře uplatňuje
svou představu a
názor na hranou
skladbu a
konfrontuje ji
poslechem jiných
interpretací
(média)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – IMPROVIZACE 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:











hraje podle
akordových značek
jednoduché písně
improvizuje s
využitím T, S, D



vytvoří vlastní
melodii a
jednoduše ji
harmonizuje
zahraje různé styly
doprovodů



zvolí vhodný
doprovod podle
žánru nebo stylu
písně
zahraje zákl.
bluesové stupnice



hraje podle
složitějších
akordických značek
improvizuje
melodii na hraný
doprovod

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VARHANNÍ PRAXE: 4. – 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:













aplikuje osvojené
znalosti a
dovednosti z
individuální
nástrojové výuky
orientuje se
s pomocí učitele v
partu spoluhráče
zná základy
číslovaného basu
hraje jednoduché
komorní
doprovody a vnímá
souhru s jiným
nástrojem, zpěvem







vysvětlí strukturu
interpretovaných
skladeb
je schopen
realizace
jednoduchých
generálbasových
partů po přípravě
zvládá doprovody
žalmů a
jednoduchých písní
bez pedálu
vystoupí veřejně




sleduje part
spoluhráče,
pohotově reaguje
na nepředvídané
změny během
interpretace
formuluje názor na
vlastní výkon i
výkon spoluhráče
se orientuje v
liturgických
zpěvnících
(Jednotný
kancionál, mešní
zpěvy, žaltáře,
grauduály)
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pohotově reaguje v
souhře s vice
nástroji, zpěvem
přizpůsobí svou
hru potřebám celku
dokončí započatý
úkol (s jistotou
zahraje svůj part)
se orientuje v
problematice
dobové praxe
realizace hry bassa
continua
zvládá doprovody
žalmů s pedálem a
písní bez pedálu

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – VARHANNÍ PRAXE: 1. – 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:














orientuje se v partu
spoluhráče
je schopen souhry s
jinými nástroji,
zpěvem
zhodnotí klady a
nedostatky
společné hry a
navrhne řešení
případných
problémů v souhře
se orientuje v
problematice
dobové praxe
realizace hry bassa
continua








spolupodílí se na
výběru repertoáru
je schopen se
samostatně a
zodpovědně
připravit
je schopen
realizace
jednoduchých
generálbasových
partů bez přípravy
hraje jedno celé
ordinárium dle
výběru
se orientuje v
liturgických
zpěvnících







vyjádří svůj názor
na kvalitu znějící či
interpretované
skladby, který
zdůvodní
umí přijmout
konstruktivní
kritiku - vyjádří k
ní své stanovisko
hraje složitější
komorní
doprovody
samostatně
koordinuje souhru
zvládá doprovody
žalmů, písní a
antiphon z
graduálu s
doprovodem
pedálu
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uplatňuje
sluchovou
sebekontrolu a
citlivě koriguje
vlastní hru s
ohledem na celkové
vyznění
interpretované
skladby
hraje dvě celá
ordinária dle
výběru
se orientuje v
liturgických
zpěvnících, knihách
a liturgickém roce

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VARHANNÍ SEMINÁŘ 4. – 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:













Na varhanách umí
popsat základní
součásti hracího
stolu
Zná názvy
některých
varhanních rejstříků
Dokáže rozlišit
barvu při změně
registrace
Zná pojmy basso
continuo, urtext a
transkripce








Zná stěžejní
skladatele z obd.
baroka, kteří pro
varhany psali
Zná pojmy polyfonie
a artikulace
Zkouší tvořit
doprovod k
jednoduchým
písním (koledám)
vyjmenuje stěžejní
repertoár svého
nástroje z obd.
baroka
popíše stručně
stavbu svého
hudebního nástroje








popíše život a
vyjmenuje dílo
vybraného
skladatele barokní
hudby
zná některé
specifické techniky
hry na varhany
(glissanda ve
vícehlasech, legato
palcem, hra okraji
chodidel, hra patou,
špičkou)
vyjmenuje
významné
inertprety svého
nástroje
sluchově odliší
různé typy varhan
popíše dějiny
vzniku hudebního
nástroje

30





vyjmenuje základní
hudební žánry a
přiřadí k nim
významné
skladatele a jejich
stěžejní díla
seznamuje se s
různými varhanami
a stručně dokáže
popsat rozdíly mezi
nimi (stavba, barva
zvuku, odlišné
názvy rejstříků
apod.)
vypracuje a
přednese referát na
samostatně zvolené
téma

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – VARHANNÍ SEMINÁŘ 1. – 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:
















popíše základní
periodizaci dějin
hudby
vyjmenuje varhanní
díla u vybraných
skladatelů barokní
hudby
navštíví varhanní
koncert, případně
poslech ve výuce
vysvětlí pojem
hudební recenze
seznámí se s
varhanní hudbou
obd. romantismu
zařadí hudební
ukázku do
odpovídajícího
stylového období









u stejné skladby
hrané jinými
interprety dokáže
rozeznat rozdíly
(např. v tempu,
artikulaci, frázování,
registraci)
vyjmenuje komorní
a sólové skladby pro
varhany z obd.
baroka
zná pojem
homofonie a
harmonie a dokáže
při poslechu rozlišit
homofonní a
polyfonní skladbu
napíše recenzi na
vybranou hudební
ukázku podle
instrukcí pedagoga
při poslechu
skladby rozezná její
formu a způsob
interpretace








seznamuje se se
soudobou varhanní
literaturou
při poslechu
soudobé skladby si
všímá rozdílů oproti
předchozím
slohovým obdobím
určí skladatele
hrané hudební
ukázky
zná rozdíly mezi
barokními a
romantickými
varhanami
vyjmenuje stěžejní
publikace dějin
hudby
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vyjmenuje stěžejní
skladby pro varhany
z obd. hudby 20.
stol.
vyjmenuje
periodizaci hudby a
zařadí do ní
probrané skladatele,
jejich stěžejní díla
dokáže vyjmenovat
hud. formy
varhanních skladeb
(preludium, fuga,
passacaglia, ciacona
atd.) a zná rozdíly
mezi nimi
pojmenuje hranou
hudební ukázku,
určí jejího
skladatele a přiřadí
ji do historického
období

5.1.3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA HOUSLE
Studijní zaměření Hra na housle je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na smyčcové
nástroje. Předměty Hra na housle, Komorní hra, Kolektivní praxe a Sborový zpěv reprezentují vzdělávací oblast
Hudební interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář
a Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.3.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

2.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní stadium
II. stupně

PS/II

1.r.

Hra na housle
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
I. stupně

PS/I

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
2. Výuku v předmětu Hra na housle v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke vzdělávání.
Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
3. PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
4. Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na housle od 4. ročníku I. stupně.
5. Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedaoga.
Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
6. Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
7. Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
8. Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
9. Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
10. Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22
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Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětu Hra
na housle o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech studijního
zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předmět Hra na
housle s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního plánu,
který je součástí třídní knihy.

5.1.3.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA HOUSLE: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:








drží správně a uvolněně nástroj a smyčec
pojmenuje části houslí a smyčce
rytmizuje a melodizuje říkadla
zahraje říkadlo na prázdných strunách





orientuje se v notovém zápisu – čte noty
v houslovém klíči v přiměřeném rozsahu
zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou
píseň
zvládne vyrovnaný tah smyčce na prázdných
strunách
zvládne hru celým smyčcem a polovinami
smyčce

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA HOUSLE: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:









zahraje durovou a mollovou stupnici v rozsahu dvou oktáv
zahraje T5
zahraje technické cvičení nebo jednoduchou etudu v předepsaném tempu
použije kombinace smyků: detaché, legato, martellé
popíše charakter a náladu interpretované skladby a vystihne je pomocí základních výrazových
prostředků
zahraje skladby různých stylových období a dodržuje dle instrukcí učitele zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)
zvládne souhru v duu či triu
zahraje vibrato
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA HOUSLE: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:


















drží správně a uvolněně
nástroj a smyčec
pojmenuje části houslí a
smyčce
rytmizuje a melodizuje
říkadla
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v houslovém klíči
v přiměřeném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
zvládne vyrovnaný tah
smyčce na prázdných
strunách
zvládne hru celým smyčcem
a polovinami smyčce
popíše, jak vzniká tón
pojmenuje dynamická a
tempová označení ve skladbě
zahraje skladbu s
doprovodem klavíru








zahraje durovou stupnici v
rozsahu dvou oktáv
zahraje rozložené durové
akordy v rozsahu dvou oktáv
zvládne hru na hmatníku v 1.
poloze ve všech rozlohách na
všech strunách
na pokyn učitele opraví
intonační nepřesnosti hry
předvede správné pozice
pravé ruky při přechodech
přes struny
vysvětlí dynamická označení
ve skladbě a použije je při
interpretaci
zahraje část svého
repertoáru zpaměti











) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje mollovou stupnici v
rozsahu dvou oktáv
zahraje rozložené mollové
akordy
zahraje technické cvičení
nebo jednoduchou etudu v
předepsaném tempu
použije kombinace smyků:
detaché, legato, martellé
popíše charakter a náladu
interpretované skladby
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
zahraje skladby různých
stylových období a dodržuje
dle instrukcí učitele zásady
stylové interpretace (využívá
nápodobu)
zvládne souhru v duu či triu
předvede hru vibrata dle
pokynů učitele

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA HOUSLE: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:

















zahraje durovou a
mollovou stupnici a
T5 v rozsahu dvou
oktáv do třetí
polohy
zahraje dvojhmaty v
1. poloze
vyjmenuje základní
znaky stylového
období u
interpretované
skladby
vystihne charakter
skladby pomocí
dynamiky, tempa a
frázování
zahraje vibrato
zahraje jednoduché
skladby z listu
(úroveň 1. ročníku)









zahraje durovou a
mollovou stupnici a
T5 v rozsahu dvou
až tří oktáv s
použitím třetí a
páté polohy
tvoří kvalitní tón
zahraje staccato a
spiccato
zahraje jednoduché
melodické ozdoby
zahraje skladby
různých stylových
období a žánrů
vystihne charakter
skladeb pomocí
jemnějších
dynamických
odstínů, tempa,
frázování
vysvětlí strukturu
koncertu











zahraje durovou a
mollovou stupnici a
T5 přes tři oktávy v
různých smykových
kombinacích
zahraje základní
dvojhmaty
zahraje etudy vyšší
úrovně v
předepsaném
tempu
zahraje trylek
vysvětlí rozdíly
v interpretaci
houslových skladeb
různých stylových
období
objasní formu, a
tóninové vztahy u
interpretovaných
skladeb
zahraje jednoduché
skladby z listu
(úroveň 2. ročníku)
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uplatňuje při
interpretaci skladeb
osvojené výrazové
dovednosti a
plynulé výměny do
vyšších poloh
dodržuje
interpretační
zásady s ohledem
na hudební styl a
žánr
využívá při
interpretaci různé
škály (barevné,
dynamické)
kvalitního tónu
uplatňuje tónovou,
intonační a
rytmickou
sebekontrolu
uplatňuje v
intepretovaných
skladbách osobitý
projev a vlastní
hudební představy
samostatně
nastuduje skladbu
samostatně
zhodnotí své
hráčské možnosti a
navrhne vhodnou
formu svého
absolventského
vystoupení
uvede jména svých
oblíbených
interpretů nebo
skladatelů a
zdůvodní svá
kritéria k výběru

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA HOUSLE: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:











uplatňuje při
interpretaci
osvojené výrazové a
technické
dovednosti (pohyb
levé ruky po celém
hmatníku, různé
druhy smyků)
samostatně
nastuduje část
svého repertoáru,
včetně
prstokladových a
smykových
záležitostí







zahraje skladby
různých stylů a
žánrů
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na hudbu
různých stylových
období v souvislosti
s intepretovanými
skladbami
orientuje se v
hudebních stylech a
žánrech, přiřadí k
nim významné
osobnosti
zahraje jednoduché
skladby z listu
(úroveň 3. ročníku)





využivá při
interpretaci
zvukové možnosti
nástroje – kvalitní a
barevný tón
formuluje,
prezentuje a
zdůvodní vlastní
názor na svůj výkon
nebo výkon jiného
interpreta
vybere si část svého
repertoáru dle
svého zájmu a
dispozic
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objasní strukturu,
obsah a charakter
intepretovaných
skladeb
uplatňuje vlastní
pojetí při
interpretaci skladeb
dokáže vyhodnotit
své hráčské kvality
a s ohledem na ně
navrhne své
možnosti dalšího
uplatnění po
ukončení studia

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA: 4. – 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:












uplatňuje osvojené
znalosti a
dovednosti z
individuální výuky
popíše ladění a
notaci jiných
nástrojů
spolupracuje se
spoluhráči, přijímá
pomoc
zkušenějších hráčů



sleduje part jiných
nástrojů
přizpůsobí svou
hru zvukovým a
výrazovým
potřebám celku





zahraje skladby
různých stylových
období a žánrů
vysvětlí principy
hry na jiné hudební
nástroje, s nimiž
spolupracuje
vysvětlí strukturu
interpretovaných
skladeb




pohotově reaguje
na nepředvídané
změny
formuluje názor na
svůj vlastní výkon i
výkon spoluhráče
respektuje
objektivní názory
spoluhráčů, umí
přijmout
konstruktivní
kritiku

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA: 1. – 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:











zhodnotí klady a
nedostatky
společného nácviku
skladby, navrhne
řešení vzniklých
problémů v souhře
je nápomocen méně
zkušeným hráčům





spolupodílí se na
výběru repertoáru
zhodnotí klady a
nedostatky
společné
interpretace
je schopen se
zodpovědně
připravit (s jistotou
zahraje svůj part)





zvládne
elementární
improvizaci
spolupracuje se
spoluhráči diskutuje o
technickém
provedení, formě a
výrazu
interpretované
skladby
spolupodílí se na
organizaci
veřejného
vystoupení
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uplatňuje
sluchovou
sebekontrolu,
vědomě přispívá ke
kvalitnímu
obsahovému i
instrumentálnímu
vyznění
interpretované
skladby

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOLEKTIVNÍ PRAXE: 4. – 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:












uplatňuje osvojené
znalosti a
dovednosti z
individuální výuky
popíše ladění a
notaci jiných
nástrojů
spolupracuje se
spoluhráči, přijímá
pomoc
zkušenějších hráčů




sleduje a respektuje
gesta dirigenta
sleduje part jiných
nástrojů
přizpůsobí svou
hru zvukovým a
výrazovým
potřebám celku





zahraje skladby
různých stylových
období a žánrů
vysvětlí principy
hry na jiné hudební
nástroje, s nimiž
spolupracuje
vysvětlí strukturu
interpretovaných
skladeb




pohotově reaguje
na nepředvídané
změny
formuluje názor na
svůj vlastní výkon i
výkon spoluhráče
respektuje
objektivní názory
spoluhráčů, umí
přijmout
konstruktivní
kritiku

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOLEKTIVNÍ PRAXE: 1. – 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:











zhodnotí klady a
nedostatky
společného
nácviku, navrhne
řešení vzniklých
problémů v souhře
je nápomocen méně
zkušeným hráčům





spolupodílí se na
výběru repertoáru
zhodnotí klady a
nedostatky
společné
interpretace
je schopen se
zodpovědně
připravit (s jistotou
zahraje svůj part)





zvládne
elementární
improvizaci
spolupracuje se
spoluhráči diskutuje o
technickém
provedení, formě a
výrazu
interpretované
skladby
spolupodílí se na
organizaci
veřejného
vystoupení
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uplatňuje
sluchovou
sebekontrolu,
vědomě přispívá ke
kvalitnímu
obsahovému i
instrumentálnímu
vyznění
interpretované
skladby

5.1.4 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HR A NA VIOLONCELLO
Studijní zaměření Hra na violoncello je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na smyčcové
nástroje. Předměty Hra na violoncello, Komorní hra, Kolektivní praxe a Sborový zpěv reprezentují vzdělávací oblast
Hudební interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář
a Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.4.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

2.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní stadium
II. stupně

PS/II

1.r.

Hra na violoncello
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
I. stupně

PS/I

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
2. Výuku v předmětu Hra na violoncello v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke
vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
3. PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
4. Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na violoncello od 4. ročníku I. stupně.
5. Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedagoga.
Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
6. Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
7. Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
8. Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní hra - viz s. 37
9. Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
10. Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
11. Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
12. Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22
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Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětu Hra
na violoncello o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech
studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předmět Hra na
violoncello s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního
plánu, který je součástí třídní knihy.

5.1.4.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA VIOLONCELLO: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:










správně sedí u nástroje
rozezná jednotlivé struny na nástroji a zahraje
na nich hru pizzicato
postaví na hmatník do základní polohy prsty
levé ruky
zahraje středem smyčce na prázdných strunách
zahraje říkadlo na prázdných strunách





orientuje se v notovém zápisu – čte noty
v basovém klíči v přiměřeném rozsahu
zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou
píseň
zvládne vyrovnaný tah smyčce na prázdných
strunách
zvládne hru celým smyčcem a polovinami
smyčce

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA VIOLONCELLO: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:









správně sedí u nástroje, správně drží smyčec a předvede správné postavení levé ruky
zvládne hru celým smyčcem a polovinami smyčce
zahraje technické cvičení nebo jednoduchou etudu v předepsaném tempu
použije kombinace smyků: detaché a legato
u kratší skladby předvede koordinaci pravé a levé ruky
popíše charakter a náladu interpretované skladby a vystihne je pomocí základních výrazových
prostředků
zahraje skladby různých stylových období a dodržuje dle instrukcí učitele zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)
zvládne souhru v duu či triu
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA VIOLONCELLO: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:


















správně sedí u nástroje a
uvolněně drží smyčec
pojmenuje části nástroje a
smyčce
rytmizuje a melodizuje
říkadla
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty v basovém
klíči v přiměřeném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
zvládne vyrovnaný tah
smyčce na prázdných
strunách
zvládne hru celým smyčcem
a polovinami smyčce
ovládá druhou polohu i s
odklonem
popíše, jak vzniká tón
pojmenuje dynamická a
tempová označení ve skladbě
zahraje skladbu s
doprovodem klavíru








zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy (B,F,A)
a v rozsahu dvou oktáv
(C,G,D)
uplatňuje ve hře smyky
detaché, staccato a legato(3-4
noty na jedné struně)
na pokyn učitele opraví
intonační nepřesnosti hry
vysvětlí dynamická označení
ve skladbě a použije je při
interpretaci
zahraje lehčí etudy a
přednesové skladby
při hře koordinuje činnost
pravé a levé ruky
zahraje část svého
repertoáru zpaměti













) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I

41

zahraje stupnici přes dvě
oktávy
je schopen intonační
sebekontroly
využívá znalost základních
smyků
zahraje technické cvičení
nebo jednoduchou etudu v
předepsaném tempu a
přednesy a koncertina
většího rozsahu
popíše charakter a náladu
interpretované skladby
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
zahraje skladby různých
stylových období a dodržuje
dle instrukcí učitele zásady
stylové interpretace (využívá
nápodobu)
samostatně doladí nástroj
pomocí dolaďovačů
zvládne souhru v duu či triu
předvede hru vibrata dle
pokynů učitele

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA VIOLONCELLO: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:



















zahraje durovou a
mollovou stupnici s
různými druhy
smyků
předvede správné
postavení ruky v
probraných
polohách
pracuje s kvalitou
tónu
uplatní hru vibrato
a dynamické
odstíny
vystihne charakter
skladby pomocí
dynamiky, tempa a
frázování
využívá přitozené
flageolety
předvede základní
smyky a jejich
kombinaci
zahraje jednoduché
skladby z listu
(úroveň 1. ročníku)













zahraje vybrané
stupnice přes tři
oktávy
tvoří kvalitní tón
zahraje v polohách
zahraje jednoduché
melodické ozdoby
zahraje řadové
staccato v pomalém
tempu
zahraje kantilénu s
použitím vibrata
zahraje skladby
různých stylových
období a žánrů
vystihne charakter
skladeb pomocí
jemnějších
dynamických
odstínů, tempa,
frázování
uplatní svůj osobitý
projev při hře
přednesových
skladeb
vysvětlí strukturu
koncertu













upevňuje získané
dovednosti
znalost poloh
rozšíří o hru v
základní palcové
poloze
zahraje etudy vyšší
úrovně v
předepsaném
tempu
zahraje trylek
uplatní svůj osobitý
projev při hře
přednesových
skladeb s vlastním
dynamickým
plánem
objasní formu, a
tóninové vztahy u
interpretovaných
skladeb
zahraje jednoduché
skladby z listu
(úroveň 2. ročníku)
zhodnotí svůj
vlastní výkon
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uplatňuje při
interpretaci skladeb
osvojené výrazové
dovednosti a
plynulé výměny
poloh
dodržuje
interpretační
zásady s ohledem
na hudební styl a
žánr
využívá při
interpretaci různé
škály (barevné,
dynamické)
kvalitního tónu
uplatňuje tónovou,
intonační a
rytmickou
sebekontrolu
uplatňuje v
intepretovaných
skladbách vlastní
hudební představy
samostatně
nastuduje skladbu
samostatně
zhodnotí své
hráčské možnosti a
navrhne vhodnou
formu svého
absolventského
vystoupení
uvede jména svých
oblíbených
interpretů nebo
skladatelů a
zdůvodní svá
kritéria k výběru

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA VIOLONCELLO: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:











uplatňuje při
interpretaci
osvojené výrazové a
technické
dovednosti
(zdokonalená
prstová technika
levé ruky po celém
hmatníku, různé
druhy smyků)
samostatně
nastuduje část
svého repertoáru,
včetně
prstokladových a
smykových
záležitostí







vysvětlí a předvede
různé možnosti
vibrata
využívá volného
pohybu levé ruky
po hmatníku
zahraje skladby
různých stylů a
žánrů
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na hudbu
různých stylových
období v souvislosti
s intepretovanými
skladbami
zahraje jednoduché
skladby z listu
(úroveň 3. ročníku)





využivá při
interpretaci
zvukové možnosti
nástroje – kvalitní a
barevný tón
formuluje,
prezentuje a
zdůvodní vlastní
názor na svůj výkon
nebo výkon jiného
interpreta
vybere si část svého
repertoáru dle
svého zájmu a
dispozic








43

ovládá údržbu a
nejnutnější opravy
nástroje (seřízení
kolíků, narovnání
kobilky atd.)
objasní strukturu,
obsah a charakter
intepretovaných
skladeb
orientuje se v
hudebních stylech a
žánrech, přiřadí k
nim významné
osobnosti
uplatňuje vlastní
pojetí při
interpretaci skladeb
dokáže vyhodnotit
své hráčské kvality
a s ohledem na ně
navrhne své
možnosti dalšího
uplatnění po
ukončení studia

5.1.5 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HR A NA KONTRABAS
Studijní zaměření Hra na kontrabas je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na smyčcové
nástroje. Předměty Hra na kontrabas, Komorní hra, Kolektivní praxe a Sborový zpěv reprezentují vzdělávací oblast
Hudební interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář
a Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.5.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

2.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
II. stupně

PS/II

1.r.

Hra na kontrabas
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
I. stupně

PS/I

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
2. Výuku v předmětu Hra na kontrabas v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke
vzdělávání.
3. PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
4. Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na kontrabas od 3. ročníku I. stupně.
5. Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedagoga.
Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
6. Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
7. Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
8. Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní hra - viz s. 37
9. Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
10. Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
11. Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
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12. Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětu Hra
na kontrabas o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech
studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předmět Hra na
Kontrabas s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního
plánu, který je součástí třídní knihy.

5.1.5.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA KONTRABAS: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:





Žák:
popíše nástroj
předvede přípravné uvolňovací cviky pro
pravou a levou ruku
zahraje na prázdných strunách
předvede držení smyčce






popíše nástroj a pojmenuje struny
zahraje na prázdných strunách smyčcem
orientuje se na struně G v první půlpoloze
předvede vedení smyčce na struně

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA KONTRABAS: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:






popíše nástroj a zná funkci nástroje v hudbě
zná ladění nástroje a notaci strun
ovládá správné držení nástroje
zahraje na prázdných strunách smyčcem détaché v horní a dolní polovině
má správně postavenou levou ruku
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA KONTRABAS: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

 popíše nástroj a zná funkci
nástroje v hudbě
 zná ladění nástroje a notaci
strun
 ovládá správné držení
nástroje
 zahraje na prázdných strunách
smyčcem détaché v horní a
dolní polovině
 má správně postavenou levou
ruku

 cvičí synchronizaci pravé a
levé ruky
 rozvíjí techniku hry na nástroj
 zná a používá uvolňovací cviky
 rozliší smyk détaché, legato,
staccato
 rozlišuje a zahraje dynamické
odstínění p - f

 užívá správné držení smyčce
 ovládá notaci do první polohy
 hraje jednooktávové stupnice
do čtyř křížků, v dur
 zahraje zpaměti jednoduchou
skladbu či lidovou píseň
 uplatňuje se podle svých
schopností a dovedností v
souhře s dalším nástrojem
 předvede správné držení těla a
nástroje, postavení levé
ruky, držení smyčce)

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA KONTRABAS: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

 zahraje v první
poloze
 dokáže rozeznat
intonační
nepřesnosti při hře
 zapojuje se do
komorní nebo
souborové hry
 předvede smyk
détaché, legato a
staccato
 zvládá výměny poloh
na jedné struně i
přes struny ve
volném tempu

 zahraje zpaměti
jednoduchou
skladbu či píseň
 orientuje se v notaci a
prstokladu na
hmatníku do druhé
polohy
 zná základní
akordické značky a
dokáže podle nich
zahrát

 zahraje jednoduchou
skladbu z listu
 připravuje se
samostatně na
vystoupení
 uplatňuje se při hře v
komorních a
souborových
uskupeních
 předvede cviky
vedoucí ke
zvládnutí vibrata
 kombinuje smyky
détaché, legato,
staccato,
portamento

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník
Žák:
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ovládá základní
nástrojovou
techniku, hraje
s tónovou
kulturou
orientuje se v
notovém zápise
i ve složitějších
rytmech
doprovodí
podle notace i
akordických
značek
uplatňuje se při
hře v
komorních
nebo
souborových
uskupeních
ukončí studium
I. stupně̌
veřejným
vystoupením

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA KONTRABAS: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník
Žák:









samostatně se
připravuje na
vystoupení
samostatně
nastuduje
skladbu
vybranou
učitelem
ovládá funkci
pravé i levé
ruky
předvede
vibrato
zahraje cvičení
vedoucí ke
zvládnutí trylku

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

 využívá výměny
poloh a používá
jejich spojování do
III. Polohy
 hraje intonačně čistě
 ovládá techniku hry
(držení smyčce,
uvolněnost pravé
ruky, správná
funkce zápěstí )
 uplatňuje se při hře
v komorních nebo
souborových
uskupeních
 zahraje trylek

 hraje ve vyšších
polohách
 využívá vibrata
k dosažení zesílení
tónu s důrazem na
jeho čistotu
 uplatňuje se při hře
v komorních nebo
souborových
uskupeních
 samostatně se
připravuje na
vystoupení
 zvládá kombinaci
smykových variant
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pohovoří o
nastudovaném
hudebním díle
 ví, kde jsou na
nástroji přirozené i
umělé flažolety
 orientuje se
v základní
kontrabasové
literatuře
 dokáže ukončit
studium veřejným
absolventským
vystoupením, na
kterém předvede
své získané
dovednosti
v průběhu studia
v ZUŠ

5.1.6 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HR A NA KYTARU
Studijní zaměření Hra na kytaru je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na strunné nástroje.
Předměty Hra na kytaru, Komorní hra, Kolektivní praxe a Sborový zpěv reprezentují vzdělávací oblast Hudební
interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář a
Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.6.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

2.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní stadium
II. stupně

PS/II

1.r.

Hra na kytaru
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
I. stupně

PS/I

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
Výuku v předmětu Hra na kytaru v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke vzdělávání.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na kytaru od 4. ročníku I. stupně.
Výuka v předmětu Hra na kytaru může být organizována ve skupině dvou žáků
Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedagoga.
Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní hra - viz s. 37
Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22
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Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětu Hra
na kytaru o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech studijního
zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předmět Hra na
kytaru s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního plánu,
který je součástí třídní knihy.

5.1.6.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA KYTARU: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:









drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
pojmenuje části nástroje
pojmenuje struny
rytmizuje a melodizuje říkadla






orientuje se v notovém zápisu – čte noty
v houslovém klíči v přiměřeném rozsahu
zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou
píseň
vyjmenuje označení prstů pravé i levé ruky,
vysvětlí jejich odlišné značení v notovém zápisu
zahraje tóny v 1. poloze na strunách e2 a h1
zvládne úhoz dopadem (apoyando)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA KYTARU: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:








zahraje mollovou stupnici v rozsahu jedné oktávy
zahraje technické cvičení a jednoduchou etudu v předepsaném tempu
využívá vyšších poloh hmatníku na struně e2
zvládne plynulou výměnu akordů souzvukem i rozkladem
popíše charakter a náladu interpretované skladby a vystihne je pomocí základních výrazových
prostředků
hraje skladby různých stylových období a dodržuje dle instrukcí učitele zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)
zvládne souhru v duu
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA KYTARU: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

















drží správně a uvolněně
nástroj nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
pojmenuje části nástroje a
struny
rytmizuje a melodizuje
říkadla
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v houslovém klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
vyjmenuje označení prstů
pravé i levé ruky, vysvětlí
jejich odlišné značení v
notovém zápisu
zvládne úhoz dopadem
(apoyando) a bez dopadu
(tirando)
pojmenuje dynamická a
tempová označení ve skladbě








zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje dvojmaty, případně
trojhmaty
zahraje kadenci
zahraje legato, staccato,
tenuto a jejich kombinace
vysvětlí dynamická označení
ve skladbě a použije je při
interpretaci
doprovodí jednoduchou
píseň podle akordových
značek
zahraje část svého
repertoáru zpaměti










) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje mollovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje technické cvičení a
jednoduchou etudu v
předepsaném tempu
využívá vyšších poloh
hmatníku na struně e2
zvládne plynulou výměnu
akordů souzvukem i
rozkladem
popíše charakter a náladu
interpretované skladby
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
zahraje skladby různých
stylových období a dodržuje
dle instrukcí učitele zásady
stylové interpretace (využívá
nápodobu)
zvládne souhru v duu

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA KYTARU: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:

















zahraje durovou a
mollovou stupnici v
rozsahu dvou oktáv
vyjmenuje základní
znaky stylového
období u
interpretované
skladby
vystihne charakter
skladeb pomocí
dynamiky, tempa a
frázování
zahraje vibrato
vysvětlí strukturu
písňové formy
zahraje
jednoduchou
skladbu z listu
(úroveň 1. ročníku)












zvládne plynulý
přechod do vyšších
poloh hmatníku na
všech strunách
zvládne hru akordů
v různých
prstokladových a
rytmických
obměnách
zahraje legato
zahraje hmat malé
barré
zahraje jednoduché
melodické ozdoby
zahraje skladby
různých stylových
období a žánrů
vystihne charakter
skladby pomocí
jemnějších
dynamických
odstínů, tempa,
frázování
vysvětlí strukturu
variací
doprovodí píseň
podle akordických
značek














zvládne plynulý
přechod na
hmatníku do IX.
polohy
zvládne si podle
ladičky, příp. podle
sluchu naladit
nástroj
zvládne hru
vzestupného a
sestupného legata
tvoří kvalitní tón
zahraje trylek
vysvětlí rozdíly
v interpretaci
skladeb různých
stylových období
objasní formu
interpretovaných
skladeb
vytvoří vlastní
doprovod k písni
zahraje
jednoduchou
skladbu z listu
(úroveň 2. ročníku)
uvede jména svých
oblíbených
interpretů nebo
skladatelů a
zdůvodní svá
kritéria k výběru
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zahraje durovou a
mollovou stupnici
v rozsahu tří oktáv
zvládne hru
intervalových
stupnic
zahraje hmat velké
barré
uplatňuje při
interpretaci skladeb
osvojené výrazové a
technické
dovednosti (včetně
přesné hry
složitějších rytmů)
dodržuje
interpretační
zásady s ohledem
na hudební styl a
žánr
využívá zvukové
možnosti nástroje
uplatňuje tónovou,
intonační a
rytmickou
sebekontrolu
vysvětlí strukturu
taneční suity
uplatňuje v
intepretovaných
skladbách osobitý
projev
samostatně
nastuduje skladbu
samostatně
zhodnotí své
hráčské možnosti a
navrhne vhodnou
formu svého
absolventského
vystoupení

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA KYTARU: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:











uplatní osvojené
výrazové a
technické
dovednosti a
zvukové možnosti
nástroje k vyjádření
vlastního pojetí
interpretovaných
skladeb
samostatně
nastuduje část
svého repertoáru





zahraje skladby
různých stylů a
žánrů a při
interpretaci uplatní
kvalitní tón a úhoz v
jemnějších
barevných a
dynamických
odstínech
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na hudbu
různých stylových
období v souvislosti
s intepretovanými
skladbami
zahraje
jednoduchou
skladbu z listu
(úroveň 3. ročníku)



formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na svůj výkon
nebo výkon jiného
interpreta
vybere si část svého
repertoáru dle
svého zájmu a
dispozic
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objasní strukturu,
obsah a charakter
intepretovaných
skladeb jako
východiska pro
definování
možnosti využití
těchto znalostí při
hře zpaměti
orientuje se v
hudebních stylech a
žánrech, přiřadí k
nim významné
osobnosti
dokáže vyhodnotit
své hráčské kvality
a s ohledem na ně
navrhne své
možnosti dalšího
uplatnění po
ukončení studia

5.1.7 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HR A NA ELEKTRICKOU KYTARU
Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na
strunné nástroje. Předměty Hra na kytaru, Hra na elektrickou kytaru, Kytarová improvizace, Kolektivní praxe a
Sborový zpěv reprezentují vzdělávací oblast Hudební interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova,
Hudební nauka, Hudebně-historický seminář a Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a
reflexe hudby.

5.1.7.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

Základní studium
I. stupně

PS/I

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na kytaru

1.r.

2.r.

1.r.

2.r.

3.r.

1

1

1*

1*

1*

1*

1*

1*

Hra na elektrickou
kytaru
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Kytarová
improvizace

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní stadium
II. stupně

PS/II

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
Výuku v předmětu Hra na kytaru v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke vzdělávání.
*) Žák navštěvuje výuku předmětu Hra na kytaru nejdéle do 3. ročníku základního studia I.stupně. Nejpozději ve 4.
ročníku základního studia I. stupně (v závislosti na své fyzické vyspělosti a doporučení učitele) zahajuje výuku
v předmětu Hra na elektrickou kytaru. Výuka v předmětu Hra na kytaru může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na elektrickou kytaru od 4. ročníku I. stupně.
Předměty Kytarová improvizace, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický
seminář jsou povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení
pedagoga. Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou
souborové hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy.
Předmět Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Výuka v předmětu Hra na elektrickou kytaru může být organizována ve skupině dvou žáků.
Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
Učební osnovy vyučovacího předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
Učební osnovy vyučovacího předmětu Hudební nauka – viz s. 19
Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětu Hra
na elektrickou kytaru o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech
předmětech studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předmět Hra na
elektrickou kytaru s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního
studijního plánu, který je součástí třídní knihy.

5.1.7.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA KYTARU: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:












drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
pojmenuje části nástroje
pojmenuje struny
rytmizuje a melodizuje říkadla
nacvičuje střídavý úhoz dvou a tří prstů pravé
ruky apoyando (s dopadem)
nacvičuje hru trsátkem střídavým směrem na
jedné struně
hraje jednoduché rytmické cvičení podle
notopisu









zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou
píseň
vyjmenuje označení prstů pravé i levé ruky,
vysvětlí jejich odlišné značení v notovém zápisu
zahraje tóny v 1. poloze na strunách e2 a h1
postupně se seznamuje s notovým označením
strun
pokládá 1. - 4. prst l. ruky na strunu a cvičí
přechod na strunu sousední
doprovází jednoduché melodie hrou prázdných
strun
zahraje jednoduché lidové nebo populární
písně na jedné struně s doprovodem učitele
nacvičuje hru palcem a trsátkem na basových
strunách
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:














popíše jednotlivé části elektrické kytary
samostatně naladí kytaru za použití elektronické ladičky
vyjmenuje názvy prázdných strun
popíše a předvede správné držení nástroje
předvede správné držení trsátka v pravé ruce a základní úhozy (úhoz dolů, nahoru, střídavý)
při hře technických cvičení synchronizuje pohyb obou rukou
určí délky not a pomlk
vyjmenuje, jak se v notovém zápisu označují prsty levé ruky a jakými symboly je označen úhoz
trsátkem
dolů a nahoru
zahraje střídavým úhozem jednohlasou melodii v I. poloze v rozsahu melodických strun (e, h, g) ve
čtyřdobém a třídobém taktu
vysvětlí význam tečky u noty a zahraje tečkovaný rytmus
zahraje jednoduché akordové hmaty bez použití barré
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA KYTARU: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:




















drží správně a uvolněně
nástroj nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
pojmenuje části nástroje a
struny
rytmizuje a melodizuje
říkadla
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v houslovém klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
vyjmenuje označení prstů
pravé i levé ruky, vysvětlí
jejich odlišné značení v
notovém zápisu
zvládne úhoz dopadem
(apoyando) a bez dopadu
(tirando)
pojmenuje dynamická a
tempová označení ve skladbě
procvičuje hru palcem
apoyando a tirando (bez
dopadu) na 4. -6. struně
začíná s hrou trsátkem,
střídavý úhoz
orientuje se v základním
doprovodu T a D7












zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje dvojmaty, případně
trojhmaty
zahraje kadenci
zahraje legato, staccato,
tenuto a jejich kombinace
vysvětlí dynamická označení
ve skladbě a použije je při
interpretaci
doprovází jednoduché
skladby nebo písně pomocí T,
S, D7 a podle akordových
značek
zahraje část svého
repertoáru zpaměti
hraje jednohlasé melodie s
basovým tónem
učí se durové a mollové
stupnice a kadence T-S-D
procvičuje hru trsátkem,
střádavý úhoz, seznamuje se
s úhozem „down a up”












) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje mollovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje technické cvičení a
jednoduchou etudu v
předepsaném tempu
využívá vyšších poloh
hmatníku na struně e2
zvládne plynulou výměnu
akordů souzvukem i
rozkladem
popíše charakter a náladu
interpretované skladby
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
zahraje skladby různých
stylových období a dodržuje
dle instrukcí učitele zásady
stylové interpretace (využívá
nápodobu)
zvládne souhru v duu (jak
melodii, tak I doprovod)
zdokonaluje se ve hře
trsátkem
seznamuje se s úhozem
dopadem (trsátkem)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:




















drží správně a uvolněně
nástroj nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
pojmenuje části nástroje a
struny
rytmizuje a melodizuje
říkadla
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v houslovém klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
vyjmenuje označení prstů
pravé i levé ruky, vysvětlí
jejich odlišné značení v
notovém zápisu
zvládne úhoz dopadem
(apoyando) a bez dopadu
(tirando)
pojmenuje dynamická a
tempová označení ve skladbě
procvičuje hru palcem
apoyando a tirando (bez
dopadu) na 4. -6. struně
začíná s hrou trsátkem,
střídavý úhoz
orientuje se v základním
doprovodu T a D7












zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje dvojmaty, případně
trojhmaty
zahraje kadenci
zahraje legato, staccato,
tenuto a jejich kombinace
vysvětlí dynamická označení
ve skladbě a použije je při
interpretaci
doprovází jednoduché
skladby nebo písně pomocí T,
S, D7 a podle akordových
značek
zahraje část svého
repertoáru zpaměti
hraje jednohlasé melodie s
basovým tónem
učí se durové a mollové
stupnice a kadence T-S-D
procvičuje hru trsátkem,
střádavý úhoz, seznamuje se
s úhozem „down a up”












) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje mollovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje technické cvičení a
jednoduchou etudu v
předepsaném tempu
využívá vyšších poloh
hmatníku na struně e2
zvládne plynulou výměnu
akordů souzvukem i
rozkladem
popíše charakter a náladu
interpretované skladby
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
zahraje skladby různých
stylových období a dodržuje
dle instrukcí učitele zásady
stylové interpretace (využívá
nápodobu)
zvládne souhru v duu (jak
melodii, tak I doprovod)
zdokonaluje se ve hře
trsátkem
seznamuje se s úhozem
dopadem (trsátkem)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:























zahraje durovou a
mollovou stupnici v
rozsahu dvou oktáv
vyjmenuje základní
znaky stylového
období u
interpretované
skladby
vystihne charakter
skladeb pomocí
dynamiky, tempa a
frázování
zahraje vibrato
vysvětlí strukturu
písňové formy
zahraje
jednoduchou
skladbu z listu
(úroveň 1. ročníku)
osvojuje si základní
akordy a rytmické
doprovody písní
orientuje se ve II.
III. V. VII. hmatové
poloze
seznamuje se s
imrpovizací
zahraje pentatoniku
ve všech 5-ti boxech
umí bluesovou
„dvanáctku” v její
jednoduché
hramonické formě















zvládne plynulý
přechod do vyšších
poloh hmatníku na
všech strunách
zvládne hru akordů
v různých
prstokladových a
rytmických
obměnách
zahraje legato
zahraje hmat malé
barré
zahraje jednoduché
melodické ozdoby
zahraje skladby
různých stylových
období a žánrů
vystihne charakter
skladby pomocí
jemnějších
dynamických
odstínů, tempa,
frázování
doprovodí píseň
podle akordických
značek
nacvičuje a používá
hru legato
seznámí se a
pochopí typizovaný
prstoklad stupnice
zaimprovizuje
jednoduché
harmonické schema
zahraje bluesovou
stupnici


















zvládne plynulý
přechod na
hmatníku do IX.
polohy
zvládne si podle
ladičky, příp. podle
sluchu naladit
nástroj
zvládne hru
vzestupného a
sestupného legata
tvoří kvalitní tón
zahraje trylek
vysvětlí rozdíly
v interpretaci
skladeb různých
stylových období
objasní formu
interpretovaných
skladeb
vytvoří vlastní
doprovod k písni
zahraje
jednoduchou
skladbu z listu
(úroveň 2. ročníku)
uvede jména svých
oblíbených
interpretů nebo
skladatelů a
zdůvodní svá
kritéria k výběru
nacvičuje malé a
velké barré
seznamuje se a
používá umělé
flažolety
cvičí některé
melodické ozdoby
(příraz, nátryl)
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zahraje durovou a
mollovou stupnici
v rozsahu tří oktáv
zvládne hru
intervalových
stupnic
zahraje hmat velké
barré
uplatňuje při
interpretaci skladeb
osvojené výrazové a
technické
dovednosti (včetně
přesné hry
složitějších rytmů)
dodržuje
interpretační
zásady s ohledem
na hudební styl a
žánr
využívá zvukové
možnosti nástroje
uplatňuje tónovou,
intonační a
rytmickou
sebekontrolu
vhodným výběrem
skladeb používá
kombinovanou hru
v polohách
uplatňuje v
intepretovaných
skladbách osobitý
projev
samostatně
nastuduje skladbu
samostatně
zhodnotí své
hráčské možnosti a
navrhne vhodnou
formu svého
absolventského
vystoupení

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:















uplatní osvojené
výrazové a
technické
dovednosti a
zvukové možnosti
nástroje k vyjádření
vlastního pojetí
interpretovaných
skladeb
samostatně
nastuduje část
svého repertoáru
navazuje na již
získané dovednosti
z I. stupně studia
seznamuje se s
novými výrazovými
prostředky –
používání rejstříků,
vibrata, pizzicato
a sleduje kvalitu
tónů a jejich
dynamickou
vyrovnanost
procvičuje vybrané
jednohlasé a
intervalové
stupnice v plném
rozsahu nástroje









zahraje skladby
různých stylů a
žánrů a při
interpretaci uplatní
kvalitní tón a úhoz v
jemnějších
barevných a
dynamických
odstínech
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na hudbu
různých stylových
období v souvislosti
s intepretovanými
skladbami
zahraje
jednoduchou
skladbu z listu
(úroveň 3. ročníku)
vnímá poslechem
vzorové
interpretace
vybraných skladeb
a vytváří si vlastní
názor na
ně
zvládá hru podle
akordových značek
včetně rytmického
zápisu







formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na svůj výkon
nebo výkon jiného
interpreta
vybere si část svého
repertoáru dle
svého zájmu a
dispozic
stále zvyšuje svou
technickou
vyspělost
procvičováním
předchozích metod
(stupnice,
vhodné etudy)
pěstuje hru z listu a
zahraje předložené
skladby z I. stupně
studia
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objasní strukturu,
obsah a charakter
intepretovaných
skladeb jako
východiska pro
definování
možnosti využití
těchto znalostí při
hře zpaměti
orientuje se v
hudebních stylech a
žánrech, přiřadí k
nim významné
osobnosti
vybrané skladby ve
svém repertoáru
poslouchá v
interpretaci jiných
kytaristů a vytváří
si tu vlastní – jemu
nejbližší
dokáže vyhodnotit
své hráčské kvality
a s ohledem na ně
navrhne své
možnosti dalšího
uplatnění po
ukončení studia

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KYTAROVÁ IMPROVIZACE: 4. – 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:















uplatňuje osvojené
znalosti a
dovednosti z
individuální výuky
popíše ladění a
notaci jiných
nástrojů
spolupracuje se
spoluhráči, přijímá
pomoc
zkušenějších hráčů
učí se hrát ve
skupině s ostatními
žáky
osvojuje si základy
jam session






sleduje part jiných
nástrojů
přizpůsobí svou
hru zvukovým a
výrazovým
potřebám celku
v rámci skupiny
improvizuje v
pentatonice
učí se naslouchat
spoluhráče a
tolerovat hudební
prostor ostatních




zahraje skladby
různých stylových
období a žánrů
vysvětlí strukturu
interpretovaných
skladeb
v rámci skupiny
doprovází na
jednoduché motivy
blues a rock´n roll
(akordy, rytmus)
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pohotově reaguje
na nepředvídané
změny
formuluje názor na
svůj vlastní výkon i
výkon spoluhráče
respektuje
objektivní názory
spoluhráčů, umí
přijmout
konstruktivní
kritiku
využívá již
získaných základů
technik a znalostí
ke hře ve skupině

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KYTAROVÁ IMPROVIZACE: 1. – 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:













zhodnotí klady a
nedostatky
společného nácviku
skladby, navrhne
řešení vzniklých
problémů v souhře
je nápomocen a jde
příkladem méně
zkušeným hráčům
hraje ve skupině s
pravidly jam
session
v rámci skupiny
improvizuje v
pentatonice a v
církevních modech









spolupodílí se na
výběru repertoáru
zhodnotí klady a
nedostatky
společné
interpretace
je schopen se
zodpovědně
připravit (s jistotou
zahraje svůj part)
v rámci skupiny
doprovází na
motivy blues,
rock´n roll a
základní jazzové
standardy
(akordy, rytmus)
využívá speciálních
efektů elektrické
kytary při jam
session







zvládne
elementární
improvizaci
spolupracuje se
spoluhráči diskutuje o
technickém
provedení, formě a
výrazu
interpretované
skladby
hraje s přehledem
ve skupině, s
ostatními žáky
zná pravidla jam
session
v rámci skupiny
improvizuje v
pentatonice,
církevních modech
a umí využít citlivý
tón
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uplatňuje
sluchovou
sebekontrolu,
vědomě přispívá ke
kvalitnímu
obsahovému i
instrumentálnímu
vyznění
interpretované
skladby
v rámci skupiny
doprovází na
motivy blues,
rock´n roll, základní
a pokročilé jazzové
standardy (akordy,
rytmus)
využívá speciálních
efektů a
pokročilých hracích
technik elektrické
kytary při jam
session
naslouchá ostatním
spoluhráčům,
vytváří jim prostor
pro sóla

5.1.8 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HR A NA BASOVOU KYTARU
Studijní zaměření Hra na basovou kytaru je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na strunné
nástroje. Předměty Hra na basovou kytaru, Komorní hra, Kolektivní praxe a Sborový zpěv reprezentují vzdělávací
oblast Hudební interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický
seminář a Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.8.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

2.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
II. stupně

PS/II

1.r.

Hra na basovou
kytaru
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
I. stupně

PS/I

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
Výuku v předmětu Hra na basovou kytaru v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke
vzdělávání.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na basovou kytaru od 4. ročníku I. stupně.
Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedagoga.
Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní hra - viz s. 37
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9.
10.
11.
12.

Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětu Hra
na basovou kytaru o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech
studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předmět Hra na
basovou kytaru s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního
studijního plánu, který je součástí třídní knihy.

5.1.8.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA BASOVOU KYTARU: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:

 hraje správně dopadem
 hraje jednooktávové stupnice G, D dur ve volném
tempu
 orientuje se v první poloze
 zahraje jednoduchou lid. píseň

 hraje správně dopadem a střídá prsty i m
 hraje jednooktávové stupnice G, D dur ve volném
tempu
 orientuje se v první a druhé poloze
 zahraje lid. píseň na strunách G, D

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA BASOVOU KYTARU: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:







hraje správně dopadem
hraje jednooktávové stupnice G, D dur ve volném tempu
orientuje se v první poloze na všech strunách
zahraje jednoduchou lid. píseň
přečte basový klíč od D do c1
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA BASOVOU KYTARU: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

 hraje správně dopadem
 hraje jednooktávové stupnice
G, D dur ve volném tempu
 orientuje se v první poloze
 zahraje jednoduchou lid. píseň
 přečte basový klíč od D do c1

 zahraje noty půlové, čtvrťové a
osminové v různých
rytmických obměnách
 zahraje dur stupnice do tří
křížků ve volném tempu
 zahraje akordy rozkladem T5 a
D7
 zvládá orientaci na hmatníku
v první poloze na všech
strunách

 hraje mollové stupnice do tří
křížků přes jednu oktávu
s příslušnými akordy
 orientuje se na hmatníku do
druhé polohy
 zahraje jednoduchý doprovod
písně
 předvede souhru s jiným
nástrojem v jednoduché
basové lince
 chápe tečku za notou
 rozliší legato, staccato

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA BASOVOU KYTARU: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:

 hraje durové a
mollové stupnice
přes dvě oktávy do
dvou křížků a dvou
bé
 hraje rozklady
akordů
 orientuje se na
hmatníku do čtvrté
polohy
 učí se základní
basové postupy a
používá je
k doprovodu písní
v 3/4, 2/4 a 4/4
rytmu
 doprovodí učitele
basovou linkou ve
vybrané písni

 hraje durové a
mollové stupnice
přes dvě oktávy do
čtyř křížků a čtyř bé
 orientuje se na
hmatníku do páté
polohy
 zahraje přiměřené
přednesové skladby
zpaměti
 doprovodí
jednoduchou
lidovou nebo
umělou píseň



 hraje všechny
stupnice dur i moll
přes dvě oktávy ve
vyšším tempu
 hraje přiměřeně
obtížné skladby a
etudy zpaměti
 reaguje na změnu T
S D hrou správných
tónů v předem
dohodnuté tónině
 interpretuje zpaměti
dvě skladby
různého charakteru
 připravuje se na
absolventské
vystoupení








hraje stupnice dur i
moll přes dvě
oktávy do pěti
křížků a pěti bé
orientuje se na
hmatníku do šesté
polohy
cvičí a učí se hrát
wolking bas
naladí svůj nástroj
orientuje se
v základních
akordických
značkách
doprovodí jiný
harmonický nástroj
podle not
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA BASOVOU KYTARU: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník
Žák:



zvládá plynulou
výměnu poloh
v levé ruce



učí se
modernímu
triolovému
frázování na
skladbách 20.
století



umí hrát příraz
a odtrh



předvede
cvičení ke
zvládnutí trylku



pohovoří o
svém nástroji
(historie,
uplatnění)



hraje
v kolektivu

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

 zahraje trylek a
melodické ozdoby
 dodržuje správné
frázování dle druhu
skladby, či písně
 zkouší doprovod
swing, rock and roll,
samba
 samostatně vytvoří
doprovod do
zadané písně či
harmonie a zapíše
ho do not
 pohovoří o
základních
basových efektech
 cvičí bas s poklady
z CD

 má jasno v základní
formě blues a umí ji
transponovat do
různých tónin
 hraje pentatonické
stupnice a zkouší
doprovodit blues,
formou probraných
stupnic a
rozložených akordů
 orientuje se
v akordických
značkách a umí hrát
podle nich
 předvede souhru
s jiným nástrojem,
či nástroji formou
veřejného
vystoupení

 dokáže zahrát
doprovody podle
akordů i podle
notového zápisu
 zvládá improvizovat
jednoduchý
doprovod k melodii
za použití dosud
probraných stupnic,
akordů a postupů
 pohovoří o
dominantním jádru
 pohotově reaguje na
předem domluvené
harmonické schéma
 připravuje se na
absolventské
vystoupení
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5.1.9 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HR A NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na dechové
nástroje. Předměty Hra na zobcovou flétnu, Komorní hra, Kolektivní praxe a Sborový zpěv, reprezentují vzdělávací
oblast Hudební interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický
seminář a Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.9.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

2.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní stadium
II. stupně

PS/II

1.r.

Hra na zobcovou
flétnu
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
I. stupně

PS/I

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
2. Výuku v předmětu Hra na zobcovou flétnu v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke
vzdělávání.
3. PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
4. Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na zobcovou flétnu od 4. ročníku I. stupně.
5. Výuka v předmětu Hra na zobcovou flétnu může být organizována ve skupině dvou až čtyř žáků.
6. Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedagoga.
Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
7. Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
8. Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
9. Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní hra - viz s. 37
10. Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
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11. Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
12. Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
13. Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětu Hra
na zobcovou flétnu o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech
studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předmět Hra na
zobcovou flétnu s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního
studijního plánu, který je součástí třídní knihy.

5.1.9.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:













drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj, pojmenuje části
nástroje
pojmenuje hrané tóny
rytmizuje a melodizuje říkadla
zahraje podle sluchu jednoduchou melodii



nasazuje a ukončuje tón, správně vede dech
dle instrukcí učitele správně umistí nádechy
používá hmaty v potřebném rozsahu
orientuje se v notovém zápisu – čte noty
v houslovém klíči v přiměřeném rozsahu
zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou
píseň

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:










zahraje durovou a mollovou stupnici a zahraje T5 D7 a zm.7 v rozsahu nástroje
drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené postavení rukou na nástroji, tvoří kultivovaný tón
využívá žeberně-brániční dýchání
zahraje základní druhy artikulací
orientuje se v notovém zápisu – čte noty v houslovém klíči v potřebném rozsahu
zahraje etudu v předepsaném tempu
správně reprodukuje notový zápis po stránce intonační, rytmické a hmatové
popíše charakter a náladu interpretovaných skladeb a vystihne je pomocí základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele zásady stylové interpretace (využívá nápodobu)
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

















drží správně a uvolněně
nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a zobcovou flétnu,
pojmenuje části nástroje 
nadechuje se do bránice,
správně vede dech
kultivovaně nasazuje a
ukončuje tón
používá hmaty v potřebném
rozsahu
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v houslovém klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
zahraje jednoduchá dueta s
učitelem
zahraje skladbu s klavírním
doprovodem










zahraje durovou a mollovou
stupnici v rozsahu c1 – g2
zahraje T5 v rozsahu c1 – g2
využívá žeberně-brániční
dýchání
zahraje tenuto a legato
zahraje jednoduché technické
cvičení v předepsaném
tempu
vysvětlí dynamická označení
v intepretovaných skladbách
vysvětlí strukturu malé
písňové formy
zahraje část svého repertoáru
zpaměti
uplatní odpovídající sílu dech
pro jednotlivé rejstříky
zobcové flétny

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje T5 s obraty a D7 v
rozsahu c1 – g2
tvoří kultivovaný tón
zahraje staccato
zahraje etudu v předepsaném
tempu
správně reprodukuje notový
zápis po stránce intonační,
rytmické a hmatové
popíše charakter a náladu
interpretovaných skladeb
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele
zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:



















zahraje durovou a
mollovou stupnici v
rozsahu nástroje
zahraje D7 a zm7.v
rozsahu nástroje
zahraje skladby
různých stylových
období
vyjmenuje základní
znaky stylového
období u
interpretovaných
skladeb
vystihne charakter
skladeb pomocí
dynamiky, tempa,
frázování
zvládne hmatovou
kombinaci
nástrojové ladění in
F (altová flétna)
zahraje jednoduché
písně z listu












zahraje D7 a zm7.s
obraty v rozsahu
nástroje
samostatně
umisťuje nádechy v
interpretovaných
skladbách
hraje plynule
zahraje melodické
ozdoby
zahraje skladby
různých žánrů
vystihne charakter
skladeb pomocí
jemnějších
dynamických
odstínů, tempa,
frázování, agogiky
uplatňuje
chromatický rozsah
nástroje
použije vibrato
vysvětlí strukturu
variací









zahraje D7 a zm.7 s
obraty v rozsahu
nástroje
hraje intonačně
čistě
vysvětlí rozdíly
v interpretaci
skladeb různých
stylových období
vysvětlí strukturu
interpretovaných
skladeb
zvládne techniku
hry na tenorovou
flétnu
zahraje jednoduché
skladby z listu
vysvětlí strukturu
sonátové formy
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uplatní při
interpretaci skladeb
osvojené výrazové a
technické
dovednosti
dodržuje
interpretační
zásady s ohledem
na hudební styl a
žánr
využívá zvukové
možnosti nástroje
uplatňuje sluchovou
sebekontrolu
uplatní hru
dvojitého jazyka
zvládne techniku
hry na basovou
flétnu
transponuje píseň
vysvětlí strukturu
koncertu
samostatně
nastuduje skladbu

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:













uplatní při
interpretaci
osvojené výrazové a
technické
dovednosti v celém
rozsahu nástroje
samostatně
nastuduje část
svého repertoáru,
včetně technických
i výrazových
záležitostí
vysvětlí zásady
péče o nástroj





zahraje skladby
různých stylů a
žánrů
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na hudbu
různých stylových
období v souvislosti
s intepretovanými
skladbami
zahraje jednoduché
skladby z listu
(úroveň 3. ročníku)





využivá při
interpretaci
zvukové možnosti
nástroje – kvalitní a
barevný tón
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na svůj výkon
nebo výkon jiného
interpreta
vybere si část svého
repertoáru dle
svého zájmu a
dispozic
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objasní strukturu,
obsah a charakter
intepretovaných
skladeb
orientuje se v
hudebních stylech a
žánrech, přiřadí k
nim významné
osobnosti a díla
uplatní vlastní
pojetí při
interpretaci skladeb
zahraje
jednoduchou
improvizaci na T, D,
S

5.1.10 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU
Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na dechové
nástroje. Předměty Hra na nástroj, Komorní hra, Kolektivní praxe a Sborový zpěv, reprezentují vzdělávací oblast
Hudební interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář
a Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.10.1

UČEBNÍ PLÁN
Základní studium
I. stupně

PS/I
Vyučovací předměty
1.r. 2.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na přípravný
dechový nástroj

1

1

Hra na příčnou flétnu
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1.r.

2.r.

3.r.

1

1

1

1

1

1

Základní stadium
II. stupně

PS/II

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
Výuku v předmětu Hra na přípravný dechový nástroj v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl
přijat ke vzdělávání. Výuka je organizována ve skupině dvou žáků.
) Žák navštěvuje výuku předmětu Hra na přípravný dechový nástroj ve studijním zaměření nejdéle do 3. ročníku
základního studia I. stupně. Nejpozději ve 4. ročníku základního studia I. stupně (v závislosti na své fyzické vyspělosti a
doporučení učitele) zahahuje výuku v předmětu Hra na příčnou flétnu. Výuka v předmětu Hra na přípravný nástroj může
být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na příčnou flétnu, nebo hoboj, nebo klarinet, nebo saxofon, nebo fagot
od 4. ročníku I. stupně.
Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedagoga.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní hra - viz s. 37
Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětech Hra
na příčnou flétnu o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech
studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijních zaměřeních se organizuje Studium pro dospělé, jejichž učební plán zahrnuje předměty Hra na
příčnou flétnu s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního
plánu, který je součástí třídní knihy.
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5.1.10.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:













drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj, pojmenuje části
nástroje
pojmenuje hrané tóny
rytmizuje a melodizuje říkadla
zahraje podle sluchu jednoduchou melodii



nasazuje a ukončuje tón, správně vede dech
dle instrukcí učitele správně umistí nádechy
používá hmaty v potřebném rozsahu
orientuje se v notovém zápisu – čte noty
v houslovém klíči v přiměřeném rozsahu
zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou
píseň

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY– HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:








zahraje durovou stupnici v 1. poloze, zahraje T5 v 1. poloze
drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené postavení rukou na nástroji, tvoří kultivovaný tón
využívá žeberně-brániční dýchání
používá hmaty v potřebném rozsahu, orientuje se v notovém zápisu – čte noty v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje tenuto, legato a staccato
popíše charakter a náladu interpretovaných skladeb a vystihne je pomocí základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele zásady stylové interpretace (využívá nápodobu)
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

















drží správně a uvolněně
nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj,
pojmenuje části nástroje
nadechuje se do bránice,
správně vede dech
kultivovaně nasazuje a
ukončuje tón
používá hmaty v potřebném
rozsahu
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
pojmenuje dynamická a
tempová označení v
intepretovaných skladbách
zahraje jednoduchá dueta s
učitelem








zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje T5 v rozsahu jedné
oktávy
využívá žeberně-brániční
dýchání
zahraje jednoduché technické
cvičení
vysvětlí dynamická označení
v intepretovaných skladbách
vysvětlí strukturu malé
písňové formy
zahraje část svého
repertoáru zpaměti

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje durovou stupnici v 1.
poloze
zahraje T5 v 1. poloze
tvoří kultivovaný tón
zahraje tenuto a legato
zahraje etudu v předepsaném
rozsahu
popíše charakter a náladu
interpretovaných skladeb
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele
zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žáki

Žák:
















drží správně a uvolněně
nástroj, má přirozené
postavení rukou na příčné
flétně
rozloží a sestaví nástroj,
pojmenuje části nástroje
nadechuje se do bránice,
správně vede dech
kultivovaně nasazuje na
artikulační slabiky tu, ku
používá hmaty v potřebném
rozsahu
vysvětlí a předvede způsob
hry detache a legato
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
pojmenuje dynamická a
tempová označení v
intepretovaných skladbách
zahraje jednoduchá dueta s
učitelem









zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje T5 v rozsahu jedné
oktávy
při hře dodrží základní
pravidla hry na
nástroj(nadechování,
nasazování a postoj
zahraje jednoduché
technické cvičení v
předepsaném tempu
vysvětlí dynamická označení
v intepretovaných skladbách
vysvětlí strukturu malé
písňové formy
zahraje část svého
repertoáru zpaměti

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje durovou stupnici v 1.
poloze
zahraje T5 v 1. poloze
tvoří kultivovaný tón
zahraje tenuto a legato
zahraje etudu v
předepsaném tempu
popíše charakter a náladu
interpretovaných skladeb
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele
zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:


















zahraje durovou a
mollovou stupnici v
1. poloze
zahraje T5 s obraty v
1. poloze
zahraje staccato
zahraje skladby
různých stylových
období
vyjmenuje základní
znaky stylového
období u
interpretovaných
skladeb
vystihne charakter
skladeb pomocí
dynamiky, tempa,
frázování
zahraje jednoduché
písně z listu











zahraje durovou a
mollovou stupnici v
rozsahu dvou oktáv
zahraje D7 a zm.7 v
rozsahu dvou oktáv
samostatně
umisťuje nádechy v
interpretovaných
skladbách
hraje plynule
zahraje melodické
ozdoby
zahraje skladby
různých žánrů
vystihne charakter
skladeb pomocí
jemnějších
dynamických
odstínů, tempa,
frázování, agogiky
vysvětlí strukturu
variací









zahraje durovou a
mollovou stupnici v
rozsahu nástroje
zahraje D7 a zm.7 s
obraty v rozsahu
nástroje
hraje intonačně čistě
vysvětlí rozdíly
v interpretaci
skladeb různých
stylových období
vysvětlí strukturu
interpretovaných
skladeb
zahraje jednoduché
skladby z listu
vysvětlí strukturu
sonátové formy
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uplatní při
interpretaci skladeb
osvojené výrazové a
technické
dovednosti
dodržuje
interpretační zásady
s ohledem na
hudební styl a žánr
využívá zvukové
možnosti nástroje
uplatňuje sluchovou
sebekontrolu
transponuje píseň
vysvětlí strukturu
koncertu
samostatně
nastuduje skladbu
samostatně zhodnotí
své hráčské
možnosti a navrhne
vhodnou formu
svého
absolventského
vystoupení
uvede jména svých
oblíbených
interpretů nebo
skladatelů a
zdůvodní svá
kritéria k výběru

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:













uplatní při
interpretaci
osvojené výrazové a
technické
dovednosti v celém
rozsahu nástroje
samostatně
nastuduje část
svého repertoáru,
včetně technických i
výrazových
záležitostí
vyjmenuje další
příbuzné flétny a
charakterizuje je







zahraje skladby
různých stylů a
žánrů
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na hudbu
různých stylových
období v souvislosti
s intepretovanými
skladbami
orientuje se v
hudebních stylech a
žánrech, přiřadí k
nim významné
osobnosti a díla
zahraje jednoduché
skladby z listu
(úroveň 3. ročníku)







využivá při
interpretaci
zvukové možnosti
nástroje – kvalitní a
barevný tón
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na svůj výkon
nebo výkon jiného
interpreta
vybere si část svého
repertoáru dle
svého zájmu a
dispozic
zahraje drujý hlas k
písni
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objasní strukturu,
obsah a charakter
intepretovaných
skladeb
uplatní vlastní
pojetí při
interpretaci skladeb
zahraje
jednoduchou
improvizaci na T, D,
S
dokáže vyhodnotit
své hráčské kvality
a s ohledem na ně
navrhne své
možnosti dalšího
uplatnění po
ukončení studia

5.1.11 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HR A NA HOBOJ
Studijní zaměření Hra na hoboj je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na dechové nástroje.
Předměty Hra na nástroj, Komorní hra, Kolektivní praxe a Sborový zpěv, reprezentují vzdělávací oblast Hudební
interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář a
Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.11.1

UČEBNÍ PLÁN
Základní studium
I. stupně

PS/I
Vyučovací předměty
1.r. 2.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na přípravný
dechový nástroj

1

1

Hra na hoboj
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1.r.

2.r.

3.r.

1

1

1

1

1

1

Základní stadium
II. stupně

PS/II

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
Výuku v předmětu Hra na přípravný dechový nástroj v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl
přijat ke vzdělávání. Výuka je organizována ve skupině dvou žáků.
) Žák navštěvuje výuku předmětu Hra na přípravný dechový nástroj ve studijním zaměření nejdéle do 3. ročníku
základního studia I. stupně. Nejpozději ve 4. ročníku základního studia I. stupně (v závislosti na své fyzické vyspělosti a
doporučení učitele) zahahuje výuku v předmětu Hra na hoboj. Výuka v předmětu Hra na přípravný nástroj může být
organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na hoboj od 4. ročníku I. stupně.
Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedagoga.
Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní hra - viz s. 37
Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětech Hra
na hoboj o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech studijního
zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijních zaměřeních se organizuje Studium pro dospělé, jejichž učební plán zahrnuje předměty Hra na
hoboj s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního plánu,
který je součástí třídní knihy.

5.1.11.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:













drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj, pojmenuje části
nástroje
pojmenuje hrané tóny
rytmizuje a melodizuje říkadla
zahraje podle sluchu jednoduchou melodii



nasazuje a ukončuje tón, správně vede dech
dle instrukcí učitele správně umistí nádechy
používá hmaty v potřebném rozsahu
orientuje se v notovém zápisu – čte noty
v houslovém klíči v přiměřeném rozsahu
zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou
píseň
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY– HRA NA HOBOJ: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:





zahraje durovou stupnici v 1. poloze, zahraje T5 v 1. poloze
drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené postavení rukou na nástroji, tvoří kultivovaný tón
využívá žeberně-brániční dýchání
používá hmaty v potřebném rozsahu, orientuje se v notovém zápisu – čte noty v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje tenuto, legato a staccato
popíše charakter a náladu interpretovaných skladeb a vystihne je pomocí základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele zásady stylové interpretace (využívá nápodobu)





VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

















drží správně a uvolněně
nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj,
pojmenuje části nástroje
nadechuje se do bránice,
správně vede dech
kultivovaně nasazuje a
ukončuje tón
používá hmaty v potřebném
rozsahu
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
pojmenuje dynamická a
tempová označení v
intepretovaných skladbách
zahraje jednoduchá dueta s
učitelem








zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje T5 v rozsahu jedné
oktávy
využívá žeberně-brániční
dýchání
zahraje jednoduché technické
cvičení
vysvětlí dynamická označení
v intepretovaných skladbách
vysvětlí strukturu malé
písňové formy
zahraje část svého
repertoáru zpaměti

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje durovou stupnici v 1.
poloze
zahraje T5 v 1. poloze
tvoří kultivovaný tón
zahraje tenuto a legato
zahraje etudu v předepsaném
rozsahu
popíše charakter a náladu
interpretovaných skladeb
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele
zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - HRA NA HOBOJ: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žáki

Žák:

















drží správně a uvolněně
nástroj, má přirozené
postavení rukou na hoboji
rozloží a sestaví nástroj,
pojmenuje části nástroje
nadechuje se do bránice,
správně vede dech
kultivovaně nasazuje a
ukončuje tón
vyjmenuji základy hry na
hoboj – nasazení tónu,
funkci rtů,
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
pojmenuje dynamická a
tempová označení v
intepretovaných skladbách
zahraje jednoduchá dueta s
učitelem








zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje T5 v rozsahu jedné
oktávy
využívá žeberně-brániční
dýchání
zahraje jednoduché
technické cvičení v
předepsaném tempu
vysvětlí dynamická označení
v intepretovaných skladbách
vysvětlí strukturu malé
písňové formy
zahraje část svého
repertoáru zpaměti

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje durovou stupnici v 1.
poloze
zahraje T5 v 1. poloze
tvoří kultivovaný tón
zahraje tenuto a legato
zahraje etudu v
předepsaném tempu
popíše charakter a náladu
interpretovaných skladeb
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele
zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - HRA NA HOBOJ: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:


















zahraje durovou a
mollovou stupnici v
1. poloze
zahraje T5 s obraty v
1. poloze
zahraje staccato
zahraje skladby
různých stylových
období
vyjmenuje základní
znaky stylového
období u
interpretovaných
skladeb
vystihne charakter
skladeb pomocí
dynamiky, tempa,
frázování
zahraje jednoduché
písně z listu











zahraje durovou a
mollovou stupnici v
rozsahu dvou oktáv
zahraje D7 a zm.7 v
rozsahu dvou oktáv
samostatně
umisťuje nádechy v
interpretovaných
skladbách
hraje plynule
zahraje melodické
ozdoby
zahraje skladby
různých žánrů
vystihne charakter
skladeb pomocí
jemnějších
dynamických
odstínů, tempa,
frázování, agogiky
vysvětlí strukturu
variací









zahraje durovou a
mollovou stupnici v
rozsahu nástroje
zahraje D7 a zm.7 s
obraty v rozsahu
nástroje
hraje intonačně čistě
vysvětlí rozdíly
v interpretaci
skladeb různých
stylových období
vysvětlí strukturu
interpretovaných
skladeb
zahraje jednoduché
skladby z listu
vysvětlí strukturu
sonátové formy
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uplatní při
interpretaci skladeb
osvojené výrazové a
technické
dovednosti
dodržuje
interpretační zásady
s ohledem na
hudební styl a žánr
využívá zvukové
možnosti nástroje
uplatňuje sluchovou
sebekontrolu
transponuje píseň
vysvětlí strukturu
koncertu
samostatně
nastuduje skladbu
samostatně zhodnotí
své hráčské
možnosti a navrhne
vhodnou formu
svého
absolventského
vystoupení
uvede jména svých
oblíbených
interpretů nebo
skladatelů a
zdůvodní svá
kritéria k výběru

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - HRA NA HOBOJ: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:













uplatní při
interpretaci
osvojené výrazové a
technické
dovednosti v celém
rozsahu nástroje
samostatně
nastuduje část
svého repertoáru,
včetně technických i
výrazových
záležitostí
vysvětlí zásady péče
o nástroj







zahraje skladby
různých stylů a
žánrů
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na hudbu
různých stylových
období v souvislosti
s intepretovanými
skladbami
orientuje se v
hudebních stylech a
žánrech, přiřadí k
nim významné
osobnosti a díla
zahraje jednoduché
skladby z listu
(úroveň 3. ročníku)







využivá při
interpretaci
zvukové možnosti
nástroje – kvalitní a
barevný tón
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na svůj výkon
nebo výkon jiného
interpreta
vybere si část svého
repertoáru dle
svého zájmu a
dispozic
zahraje drujý hlas k
písni
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objasní strukturu,
obsah a charakter
intepretovaných
skladeb
uplatní vlastní
pojetí při
interpretaci skladeb
zahraje
jednoduchou
improvizaci na T, D,
S
dokáže vyhodnotit
své hráčské kvality
a s ohledem na ně
navrhne své
možnosti dalšího
uplatnění po
ukončení studia

5.1.12 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA SAXOFON
Studijní zaměření Hra na saxofon je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na dechové
nástroje. Předměty Hra na nástroj, Komorní hra, Kolektivní praxe a Sborový zpěv, reprezentují vzdělávací oblast
Hudební interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář
a Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.12.1

UČEBNÍ PLÁN
Základní studium
I. stupně

PS/I
Vyučovací předměty
1.r. 2.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na přípravný
dechový nástroj

1

1

Hra na saxofon
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1.r.

2.r.

3.r.

1

1

1

1

1

1

Základní stadium
II. stupně

PS/II

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
Výuku v předmětu Hra na přípravný dechový nástroj v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl
přijat ke vzdělávání. Výuka je organizována ve skupině dvou žáků.
) Žák navštěvuje výuku předmětu Hra na přípravný dechový nástroj ve studijním zaměření nejdéle do 3. ročníku
základního studia I. stupně. Nejpozději ve 4. ročníku základního studia I. stupně (v závislosti na své fyzické vyspělosti a
doporučení učitele) zahahuje výuku v předmětu Hra na saxofon. Výuka v předmětu Hra na přípravný nástroj může být
organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na saxofon od 4. ročníku I. stupně.
Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedagoga.
Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní hra - viz s. 37
Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětech Hra
na saxofon o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech
studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijních zaměřeních se organizuje Studium pro dospělé, jejichž učební plán zahrnuje předměty Hra na
saxofon s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního plánu,
který je součástí třídní knihy.

5.1.12.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:













drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj, pojmenuje části
nástroje
pojmenuje hrané tóny
rytmizuje a melodizuje říkadla
zahraje podle sluchu jednoduchou melodii



nasazuje a ukončuje tón, správně vede dech
dle instrukcí učitele správně umistí nádechy
používá hmaty v potřebném rozsahu
orientuje se v notovém zápisu – čte noty
v houslovém klíči v přiměřeném rozsahu
zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou
píseň
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY– HRA NA SAXOFON: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:





zahraje durovou stupnici v 1. poloze, zahraje T5 v 1. poloze
drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené postavení rukou na nástroji, tvoří kultivovaný tón
využívá žeberně-brániční dýchání
používá hmaty v potřebném rozsahu, orientuje se v notovém zápisu – čte noty v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje tenuto, legato a staccato
popíše charakter a náladu interpretovaných skladeb a vystihne je pomocí základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele zásady stylové interpretace (využívá nápodobu)





VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

















drží správně a uvolněně
nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj,
pojmenuje části nástroje
nadechuje se do bránice,
správně vede dech
kultivovaně nasazuje a
ukončuje tón
používá hmaty v potřebném
rozsahu
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
pojmenuje dynamická a
tempová označení v
intepretovaných skladbách
zahraje jednoduchá dueta s
učitelem








zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje T5 v rozsahu jedné
oktávy
využívá žeberně-brániční
dýchání
zahraje jednoduché technické
cvičení
vysvětlí dynamická označení
v intepretovaných skladbách
vysvětlí strukturu malé
písňové formy
zahraje část svého
repertoáru zpaměti

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje durovou stupnici v 1.
poloze
zahraje T5 v 1. poloze
tvoří kultivovaný tón
zahraje tenuto a legato
zahraje etudu v předepsaném
rozsahu
popíše charakter a náladu
interpretovaných skladeb
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele
zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - HRA NA SAXOFON : 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:










drží správně a uvolněně
nástroj, má přirozené
postavení rukou na saxofonu
správně si upevní plátek
Zahraje sorávným nátiskem
na hubici a eso
vyjmenuje základy hry na
klarinet – nasazení tónu
jazykem, nadechování do
bránice, nezvedání ramen
používá hmaty v potřebném
rozsahu e – a1
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň

Školní ročníkové výstupy
2. ročník
Žák

Školní ročníkové výstupy
3. ročník
Žák:










při hře dodrží zásady hry na
saxofon
zahraje jednoduché
technické cvičení v
předepsaném tempu
vysvětlí základní dynamická
označení v intepretovaných
skladbách
zahraje část svého
repertoáru zpaměti
pojmenuje dynamická a
tempová označení v
inerpretovaných skladbách
zahraje jednoduchá dueta s
učitelem

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje durovou stupnici v 1.
poloze
zahraje T5 v 1. poloze
tvoří kultivovaný tón
zahraje tenuto a legato
zahraje etudu v
předepsaném tempu
popíše charakter a náladu
interpretovaných skladeb
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele
zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - HRA NA SAXOFON: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:

















zahraje durovou a
mollovou stupnici v
1. poloze
zahraje T5 s obraty v
1. poloze
zahraje staccato
zahraje skladby
různých stylových
období
zahraje podle not
jednoduchý
synkopický rytmus
vystihne charakter
skladeb pomocí
dynamiky, tempa,
frázování
zahraje jednoduché
písně z listu








zahraje durovou a
mollovou stupnici v
rozsahu dvou oktáv
zahraje D7 a zm.7 v
rozsahu dvou oktáv
samostatně
umisťuje nádechy v
interpretovaných
skladbách
hraje plynule
zahraje jednodušší
orchestrální party
zahraje skladby
různých žánrů








zahraje durovou a
mollovou stupnici v
rozsahu nástroje
zahraje D7 a zm.7 s
obraty v rozsahu
nástroje
vysvětlí rozdíly
v interpretaci
skladeb různých
stylových období
vysvětlí strukturu
interpretovaných
skladeb
zahraje jednoduché
skladby z listu
vystihne charakter
skladeb pomocí
jemnějších
dynamických
odstínů, tempa,
frázování, agogiky
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uplatní při
interpretaci skladeb
osvojené výrazové a
technické
dovednosti
hraje intonačně čistě
dodržuje
interpretační zásady
s ohledem na
hudební styl a žánr
využívá zvukové
možnosti nástroje
uplatňuje sluchovou
sebekontrolu
transponuje píseň
zvládne zvolit
repertoár na
absplventské
vystoupení

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA SAXOFON: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:















uplatní při
interpretaci
osvojené výrazové a
technické
dovednosti v celém
rozsahu nástroje
samostatně si
vybere odpovídající
plátek na saxofon a
svou volbu
zdůvodní
samostatně
nastuduje část
svého repertoáru,
včetně technických
i výrazových
záležitostí
vysvětlí zásady
péče o nástroj







zahraje skladby
různých stylů a
žánrů
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na hudbu
různých stylových
období v souvislosti
s intepretovanými
skladbami
zahraje sožitější
rytmické
útvary(triola,
ssextola, kvintola
v notovém partu
rozezná znaménka
určující způsob
nasazování a
využívá je







využivá při
interpretaci
zvukové možnosti
klarinetu – kvalitní
a barevný tón
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na svůj výkon
nebo výkon jiného
interpreta
vybere si část svého
repertoáru dle
svého zájmu a
dispozic
zahraje drujý hlas k
písni
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objasní strukturu,
obsah a charakter
intepretovaných
skladeb
orientuje se v
hudebních stylech a
žánrech, přiřadí k
nim významné
osobnosti a díla
uplatní vlastní
pojetí při
interpretaci skladeb
zahraje
jednoduchou
improvizaci na T, D,
S

5.1.13 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLARINET
Studijní zaměření Hra na klarinet je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na dechové
nástroje. Předměty Hra na nástroj, Komorní hra, Kolektivní praxe a Sborový zpěv, reprezentují vzdělávací oblast
Hudební interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář
a Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.13.1

UČEBNÍ PLÁN
Základní studium
I. stupně

PS/I
Vyučovací předměty
1.r. 2.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na přípravný
dechový nástroj

1

1

Hra na klarinet
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1.r.

2.r.

3.r.

1

1

1

1

1

1

Základní stadium
II. stupně

PS/II

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
Výuku v předmětu Hra na přípravný dechový nástroj v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl
přijat ke vzdělávání. Výuka je organizována ve skupině dvou žáků.
) Žák navštěvuje výuku předmětu Hra na přípravný dechový nástroj ve studijním zaměření nejdéle do 3. ročníku
základního studia I. stupně. Nejpozději ve 4. ročníku základního studia I. stupně (v závislosti na své fyzické vyspělosti a
doporučení učitele) zahahuje výuku v předmětu Hra na klarinet. Výuka v předmětu Hra na přípravný nástroj může být
organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na klarinet od 4. ročníku I. stupně.
Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedagoga.
Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní hra - viz s. 37
Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětech Hra
na clarinet o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech
studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijních zaměřeních se organizuje Studium pro dospělé, jejichž učební plán zahrnuje předměty Hra na
clarinet s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního plánu,
který je součástí třídní knihy.

5.1.13.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:













drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj, pojmenuje části
nástroje
pojmenuje hrané tóny
rytmizuje a melodizuje říkadla
zahraje podle sluchu jednoduchou melodii



nasazuje a ukončuje tón, správně vede dech
dle instrukcí učitele správně umistí nádechy
používá hmaty v potřebném rozsahu
orientuje se v notovém zápisu – čte noty
v houslovém klíči v přiměřeném rozsahu
zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou
píseň
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY– HRA NA KLARINET: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:





zahraje durovou stupnici v 1. poloze, zahraje T5 v 1. poloze
drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené postavení rukou na nástroji, tvoří kultivovaný tón
využívá žeberně-brániční dýchání
používá hmaty v potřebném rozsahu, orientuje se v notovém zápisu – čte noty v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje tenuto, legato a staccato
popíše charakter a náladu interpretovaných skladeb a vystihne je pomocí základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele zásady stylové interpretace (využívá nápodobu)





VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

















drží správně a uvolněně
nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj,
pojmenuje části nástroje
nadechuje se do bránice,
správně vede dech
kultivovaně nasazuje a
ukončuje tón
používá hmaty v potřebném
rozsahu
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
pojmenuje dynamická a
tempová označení v
intepretovaných skladbách
zahraje jednoduchá dueta s
učitelem








zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje T5 v rozsahu jedné
oktávy
využívá žeberně-brániční
dýchání
zahraje jednoduché technické
cvičení
vysvětlí dynamická označení
v intepretovaných skladbách
vysvětlí strukturu malé
písňové formy
zahraje část svého
repertoáru zpaměti

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje durovou stupnici v 1.
poloze
zahraje T5 v 1. poloze
tvoří kultivovaný tón
zahraje tenuto a legato
zahraje etudu v předepsaném
rozsahu
popíše charakter a náladu
interpretovaných skladeb
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele
zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - HRA NA KLARINET : 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:











drží správně a uvolněně
nástroj, má přirozené
postavení rukou na klarinetu
a správně si upevní plátek
rozloží a sestaví klarinet,
pojmenuje části nástroje
vyjmenuje základy hry na
klarinet – nasazení tónu
jazykem, nadechování do
bránice, nezvedání ramen
používá hmaty v potřebném
rozsahu e – a1
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
zahraje jednoduchá dueta s
učitelem

Školní ročníkové výstupy
2. ročník
Žák

Školní ročníkové výstupy
3. ročník
Žák:








při hře dodrží zásady hry na
klarinet
zahraje jednoduché
technické cvičení v
předepsaném tempu
vysvětlí základní dynamická
označení v intepretovaných
skladbách
zahraje část svého
repertoáru zpaměti
pojmenuje dynamická a
tempová označení v
inerpretovaných skladbách

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje durovou stupnici v 1.
poloze
zahraje T5 v 1. poloze
tvoří kultivovaný tón
zahraje tenuto a legato
zahraje etudu v
předepsaném tempu
popíše charakter a náladu
interpretovaných skladeb
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele
zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - HRA NA KLARINET: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:


















zahraje durovou a
mollovou stupnici v
1. poloze
zahraje T5 s obraty v
1. poloze
zahraje staccato
zahraje skladby
různých stylových
období
vyjmenuje základní
znaky stylového
období u
interpretovaných
skladeb
vystihne charakter
skladeb pomocí
dynamiky, tempa,
frázování
zahraje jednoduché
písně z listu









zahraje durovou a
mollovou stupnici v
rozsahu dvou oktáv
zahraje D7 a zm.7 v
rozsahu dvou oktáv
samostatně
umisťuje nádechy v
interpretovaných
skladbách
hraje plynule
zahraje melodické
ozdoby
zahraje skladby
různých žánrů
vystihne charakter
skladeb pomocí
jemnějších
dynamických
odstínů, tempa,
frázování, agogiky








zahraje durovou a
mollovou stupnici v
rozsahu nástroje
zahraje D7 a zm.7 s
obraty v rozsahu
nástroje
hraje intonačně čistě
vysvětlí rozdíly
v interpretaci
skladeb různých
stylových období
vysvětlí strukturu
interpretovaných
skladeb
zahraje jednoduché
skladby z listu
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uplatní při
interpretaci skladeb
osvojené výrazové a
technické
dovednosti
dodržuje
interpretační zásady
s ohledem na
hudební styl a žánr
využívá zvukové
možnosti nástroje
uplatňuje sluchovou
sebekontrolu
transponuje píseň
zvládne zvolit
repertoár na
absplventské
vystoupení

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA KLARINET: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:















uplatní při
interpretaci
osvojené výrazové a
technické
dovednosti v celém
rozsahu nástroje
samostatně si
vybere odpovídající
plátek na klarinet a
svou volbu
zdůvodní
samostatně
nastuduje část
svého repertoáru,
včetně technických
i výrazových
záležitostí
vysvětlí zásady
péče o nástroj





zahraje skladby
různých stylů a
žánrů
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na hudbu
různých stylových
období v souvislosti
s intepretovanými
skladbami
zahraje jednoduché
skladby z listu
(úroveň 3. ročníku)







využivá při
interpretaci
zvukové možnosti
klarinetu – kvalitní
a barevný tón
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na svůj výkon
nebo výkon jiného
interpreta
vybere si část svého
repertoáru dle
svého zájmu a
dispozic
zahraje drujý hlas k
písni
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objasní strukturu,
obsah a charakter
intepretovaných
skladeb
orientuje se v
hudebních stylech a
žánrech, přiřadí k
nim významné
osobnosti a díla
uplatní vlastní
pojetí při
interpretaci skladeb
zahraje
jednoduchou
improvizaci na T, D,
S

5.1.14 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA FAGOT
Studijní zaměření Hra na fagot je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na dechové nástroje.
Předměty Hra na nástroj, Komorní hra, Kolektivní praxe a Sborový zpěv, reprezentují vzdělávací oblast Hudební
interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář a
Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.14.1

UČEBNÍ PLÁN
Základní studium
I. stupně

PS/I
Vyučovací předměty
1.r. 2.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na přípravný
dechový nástroj

1

1

Hra na fagot
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1.r.

2.r.

3.r.

1

1

1

1

1

1

Základní stadium
II. stupně

PS/II

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
Výuku v předmětu Hra na přípravný dechový nástroj v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl
přijat ke vzdělávání. Výuka je organizována ve skupině dvou žáků.
) Žák navštěvuje výuku předmětu Hra na přípravný dechový nástroj ve studijním zaměření nejdéle do 3. ročníku
základního studia I. stupně. Nejpozději ve 4. ročníku základního studia I. stupně (v závislosti na své fyzické vyspělosti a
doporučení učitele) zahahuje výuku v předmětu Hra nafagot. Výuka v předmětu Hra na přípravný nástroj může být
organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na fagot od 4. ročníku I. stupně.
Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedagoga.
Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní hra - viz s. 37
Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětech Hra
na fagot o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech studijního
zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijních zaměřeních se organizuje Studium pro dospělé, jejichž učební plán zahrnuje předměty Hra na
fagot s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního plánu,
který je součástí třídní knihy.

5.1.14.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:













drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj, pojmenuje části
nástroje
pojmenuje hrané tóny
rytmizuje a melodizuje říkadla
zahraje podle sluchu jednoduchou melodii



nasazuje a ukončuje tón, správně vede dech
dle instrukcí učitele správně umistí nádechy
používá hmaty v potřebném rozsahu
orientuje se v notovém zápisu – čte noty
v houslovém klíči v přiměřeném rozsahu
zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou
píseň
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY– HRA NA FAGOT: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:





zahraje durovou stupnici v 1. poloze, zahraje T5 v 1. poloze
drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené postavení rukou na nástroji, tvoří kultivovaný tón
využívá žeberně-brániční dýchání
používá hmaty v potřebném rozsahu, orientuje se v notovém zápisu – čte noty v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje tenuto, legato a staccato
popíše charakter a náladu interpretovaných skladeb a vystihne je pomocí základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele zásady stylové interpretace (využívá nápodobu)





VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

















drží správně a uvolněně
nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj,
pojmenuje části nástroje
nadechuje se do bránice,
správně vede dech
kultivovaně nasazuje a
ukončuje tón
používá hmaty v potřebném
rozsahu
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
pojmenuje dynamická a
tempová označení v
intepretovaných skladbách
zahraje jednoduchá dueta s
učitelem








zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje T5 v rozsahu jedné
oktávy
využívá žeberně-brániční
dýchání
zahraje jednoduché technické
cvičení
vysvětlí dynamická označení
v intepretovaných skladbách
vysvětlí strukturu malé
písňové formy
zahraje část svého
repertoáru zpaměti

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje durovou stupnici v 1.
poloze
zahraje T5 v 1. poloze
tvoří kultivovaný tón
zahraje tenuto a legato
zahraje etudu v předepsaném
rozsahu
popíše charakter a náladu
interpretovaných skladeb
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele
zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - HRA NA FAGOT: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žáki

Žák:
















drží správně a uvolněně
nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj,
pojmenuje části fagotu
nadechuje se do bránice,
správně vede dech
kultivovaně nasazuje na
strojek
používá hmaty v potřebném
rozsahu
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
pojmenuje dynamická a
tempová označení v
intepretovaných skladbách








zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje T5 v rozsahu jedné
oktávy
využívá žeberně-brániční
dýchání
zahraje jednoduché
technické cvičení v
předepsaném tempu
vysvětlí dynamická označení
v intepretovaných skladbách
vysvětlí strukturu malé
písňové formy
zahraje část svého
repertoáru zpaměti


) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje durovou stupnici v 1.
poloze
zahraje T5 v 1. poloze
tvoří kultivovaný tón
zahraje tenuto a legato
zahraje etudu v
předepsaném tempu
popíše charakter a náladu
interpretovaných skladeb
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele
zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - HRA NA FAGOT: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:


















zahraje durovou a
mollovou stupnici v
1. poloze
zahraje T5 s obraty v
1. poloze
zahraje staccato
zahraje skladby
různých stylových
období
vyjmenuje základní
znaky stylového
období u
interpretovaných
skladeb
vystihne charakter
skladeb pomocí
dynamiky, tempa,
frázování
zahraje jednoduché
písně z listu











zahraje durovou a
mollovou stupnici v
rozsahu dvou oktáv
zahraje D7 a zm.7 v
rozsahu dvou oktáv
samostatně
umisťuje nádechy v
interpretovaných
skladbách
hraje plynule
zahraje melodické
ozdoby
zahraje skladby
různých žánrů
vystihne charakter
skladeb pomocí
jemnějších
dynamických
odstínů, tempa,
frázování, agogiky
vysvětlí strukturu
variací









zahraje durovou a
mollovou stupnici v
rozsahu nástroje
zahraje D7 a zm.7 s
obraty v rozsahu
nástroje
hraje intonačně čistě
vysvětlí rozdíly
v interpretaci
skladeb různých
stylových období
vysvětlí strukturu
interpretovaných
skladeb
zahraje jednoduché
skladby z listu
vysvětlí strukturu
sonátové formy
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uplatní při
interpretaci skladeb
osvojené výrazové a
technické
dovednosti
dodržuje
interpretační zásady
s ohledem na
hudební styl a žánr
využívá zvukové
možnosti nástroje
uplatňuje sluchovou
sebekontrolu
transponuje píseň
vysvětlí strukturu
koncertu
samostatně
nastuduje skladbu
samostatně zhodnotí
své hráčské
možnosti a navrhne
vhodnou formu
svého
absolventského
vystoupení
uvede jména svých
oblíbených
interpretů nebo
skladatelů a
zdůvodní svá
kritéria k výběru

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY - HRA NA FAGOT: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:















uplatní při
interpretaci
osvojené výrazové a
technické
dovednosti v celém
rozsahu nástroje
samostatně si
vybere odpovídající
strojek na fagot a
svou volbu
zdůvodní
samostatně
nastuduje část
svého repertoáru,
včetně technických i
výrazových
záležitostí
vysvětlí zásady péče
o nástroj







zahraje skladby
různých stylů a
žánrů
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na hudbu
různých stylových
období v souvislosti
s intepretovanými
skladbami
orientuje se v
hudebních stylech a
žánrech, přiřadí k
nim významné
osobnosti a díla
zahraje jednoduché
skladby z listu
(úroveň 3. ročníku)







využivá při
interpretaci
zvukové možnosti
nástroje – kvalitní a
barevný tón
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na svůj výkon
nebo výkon jiného
interpreta
vybere si část svého
repertoáru dle
svého zájmu a
dispozic
zahraje drujý hlas k
písni
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objasní strukturu,
obsah a charakter
intepretovaných
skladeb
uplatní vlastní
pojetí při
interpretaci skladeb
dokáže vyhodnotit
své hráčské kvality
a s ohledem na ně
navrhne své
možnosti dalšího
uplatnění po
ukončení studia

5.1.15 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU
Studijní zaměření Hra na trubku je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na dechové nástroje.
Předměty Hra na nástroj, Komorní hra, Kolektivní praxe a Sborový zpěv reprezentují vzdělávací oblast Hudební
interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář a
Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.15.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

Základní stadium
I. stupně

PS/I

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na přípravný
dechový nástroj

1.r.

2.r.

1.r.

2.r.

3.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na trubku
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní stadium
II. stupně

PS/II

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
Výuku v předmětu Hra na přípravný dechový nástroj v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl
přijat ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
) Žák navštěvuje výuku předmětu Hra na přípravný dechový nástroj ve všech studijních zaměřeních nejdéle do 3.
ročníku základního studia I. stupně. Nejpozději ve 4. ročníku základního studia I. stupně (v závislosti na své fyzické
vyspělosti a doporučení učitele) zahahuje výuku v předmětu Hra na trubku. Výuka v předmětu Hra na přípravný nástroj
může být organizována ve skupině dvou žáků.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na trubku od 4. ročníku I. stupně.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedagoga.
Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní hra - viz s. 37
Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětech Hra
na trubku o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech studijního
zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijních zaměřeních se organizuje Studium pro dospělé, jejichž učební plán zahrnuje předměty Hra na
trubku s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního plánu,
který je součástí třídní knihy.
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5.1.15.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:













drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj, pojmenuje části
nástroje
pojmenuje hrané tóny
rytmizuje a melodizuje říkadla
zahraje podle sluchu jednoduchou melodii



nasazuje a ukončuje tón, správně vede dech
dle instrukcí učitele správně umistí nádechy
používá hmaty v potřebném rozsahu
orientuje se v notovém zápisu – čte noty
v houslovém klíči v přiměřeném rozsahu
zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou
píseň

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY – HRA NA TRUBKU: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:








pojmenuje jednotlivé části nástroje
předvede správné držení nástroje
rozlišuje kvalitu tónu
správně nasadí tón
disponuje tónovým rozsahem jedné oktávy
ovládá hru z not ve čtvrťových, půlových a celých hodnotách v rozsahu c1 – a1
zvládá hluboký nádech a kontrolovaný výdech pomocí bráničního dýchání
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

















drží správně a uvolněně
nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj,
pojmenuje části nástroje
nadechuje se do bránice,
správně vede dech
kultivovaně nasazuje a
ukončuje tón
používá hmaty v potřebném
rozsahu
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
pojmenuje dynamická a
tempová označení v
intepretovaných skladbách
zahraje jednoduchá dueta s
učitelem








zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje T5 v rozsahu jedné
oktávy
využívá žeberně-brániční
dýchání
zahraje jednoduché technické
cvičení
vysvětlí dynamická označení
v intepretovaných skladbách
vysvětlí strukturu malé
písňové formy
zahraje část svého
repertoáru zpaměti

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje durovou stupnici v 1.
poloze
zahraje T5 v 1. poloze
tvoří kultivovaný tón
zahraje tenuto a legato
zahraje etudu v předepsaném
rozsahu
popíše charakter a náladu
interpretovaných skladeb
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele
zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY – HRA NA TRUBKU: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:















pojmenuje jednotlivé části
nástroje
předvede správné držení
nástroje
rozlišuje kvalitu tónu
správně nasadí tón
disponuje tónovým
rozsahem jedné oktávy
ovládá hru z not ve
čtvrťových, půlových a
celých hodnotách v rozsahu
c1 – a1
zvládá hluboký nádech a
kontrolovaný výdech
pomocí kombinovaného
dýchání







ovládá základní údržbu
nástroje (mazání pístů)
tvoří kvalitní tón v rozsahu c1
– a1 na 4 – 8 dob
zahraje v základních
artikulací – legato, tenuto
disponuje tónovým
rozsahem g – c2
interpretuje jednoduché
melodie
provádí dechová cvičení
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ovládá základní údržbu a
čistění nástroje
vytvoří kvalitní tón
zvládá hru základních
artikulací – legato, tenuto,
staccato
zahraje s dynamickým
rozlišením mf – f,
hraje s akcenty
zvládá hru složitějších
rytmických útvarů
zvládá hru v komorním
souboru

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY – HRA NA TRUBKU: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:
















hraje nátisková
cvičení v rozsahu od
c1 - e2
rozlišuje a
uplatňuje ve svých
skladbách
dynamiku
crescendo a
decrescendo
kombinuje hru
legato - staccato
zvládá hru
s dynamickým
rozlišením p – f,
hraje složitější
rytmické útvary triola
je schopen hry v
tanečním nebo
jazzovém orchestru





hraje nátisková
cvičení v rozsahu od
c1 - g2
hraje z listu i
zpaměti
zvládá hru v
rychlejším tempu
používá základní
melodické ozdoby nátryl, trylek





hraje nátisková
cvičení v rozsahu od
g – g2
posuzuje kvalitu a
úroveň nových
skladeb
má upevněný nátisk
v celém rozsahu
nástroje
rozlišuje měkké a
ostré nasazení tónu
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hraje nátisková
cvičení v rozsahu od
g – b2
používá ušlechtilý
tón v dynamice pp ff
ovládá správné
návyky bráničního
dýchání
užívá intonační
čistotu, pečlivé
provádění
frázovacích
dynamických a
tempových
označení

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY – HRA NA TRUBKU: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník
Žák:







využívá při hře
celý rozsah
nástroje
ovládá hru
s většími
dynamickými
rozdíly
hraje z listu
jednodušší skladby
transponuje
snadné melodie z B
do C dur
používá brániční
dýchání

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:










samostatně
nastuduje
jednodušší
přednesovou
skladbu
interpretuje různé
hudební styly
čistě intonuje při
hře




předvede ovládání
nástroje v technicky
a tempově
složitějších partech
disponuje
kultivovaným
tónem
disponuje bohatým
rejstříkem
tónového zabarvení
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samostatně
nastuduje středně
obtížnou skladbu
posoudí vlastní
výkon
samostatně působí
v amatérských
orchestrech a
souborech

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA POZOUN
Studijní zaměření Hra na pozoun je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na dechové
nástroje. Předměty Hra na nástroj, Komorní hra, Kolektivní praxe a Sborový zpěv reprezentují vzdělávací oblast
Hudební interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář
a Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.16.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

Základní studium
I. stupně

PS/I

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na přípravný
dechový nástroj

1.r.

2.r.

1.r.

2.r.

3.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na pozoun
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
II. stupně

PS/II

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
Výuku v předmětu Hra na přípravný dechový nástroj v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl
přijat ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
) Žák navštěvuje výuku předmětu Hra na přípravný dechový nástroj ve všech studijních zaměřeních nejdéle do 3.
ročníku základního studia I. stupně. Nejpozději ve 4. ročníku základního studia I. stupně (v závislosti na své fyzické
vyspělosti a doporučení učitele) zahahuje výuku v předmětu Hra na pozoun. Výuka v předmětu Hra na přípravný nástroj
může být organizována ve skupině dvou žáků.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na pozoun od 4. ročníku I. stupně.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedagoga.
Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní hra - viz s. 37
Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětech Hra
na pozoun o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech
studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijních zaměřeních se organizuje Studium pro dospělé, jejichž učební plán zahrnuje předměty Hra na
pozoun s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního plánu,
který je součástí třídní knihy.

5.1.16.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:













drží správně a uvolněně nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj, pojmenuje části
nástroje
pojmenuje hrané tóny
rytmizuje a melodizuje říkadla
zahraje podle sluchu jednoduchou melodii



nasazuje a ukončuje tón, správně vede dech
dle instrukcí učitele správně umistí nádechy
používá hmaty v potřebném rozsahu
orientuje se v notovém zápisu – čte noty
v houslovém klíči v přiměřeném rozsahu
zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou
píseň

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY – HRA NA TRUBKU: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:








vytvoří tón v rozsahu od F do d1
přiloží správně nátrubek na rty
pohovoří o stavbě údržbě nástroje
zahraje stupnici B dur v rozsahu jedné oktávy
orientuje se ve polohách
zahraje etudu v celých, půlových a čtvrťových hodnotách
zahraje lidovou píseň
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - HRA NA PŘÍPRAVNÝ DECHOVÝ NÁSTROJ: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

















drží správně a uvolněně
nástroj, má přirozené
postavení rukou na nástroji
rozloží a sestaví nástroj,
pojmenuje části nástroje
nadechuje se do bránice,
správně vede dech
kultivovaně nasazuje a
ukončuje tón
používá hmaty v potřebném
rozsahu
orientuje se v notovém
zápisu – čte noty
v předepsaném klíči
v potřebném rozsahu
zahraje podle sluchu
jednoduchou lidovou píseň
pojmenuje dynamická a
tempová označení v
intepretovaných skladbách
zahraje jednoduchá dueta s
učitelem








zahraje durovou stupnici v
rozsahu jedné oktávy
zahraje T5 v rozsahu jedné
oktávy
využívá žeberně-brániční
dýchání
zahraje jednoduché technické
cvičení
vysvětlí dynamická označení
v intepretovaných skladbách
vysvětlí strukturu malé
písňové formy
zahraje část svého
repertoáru zpaměti

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje durovou stupnici v 1.
poloze
zahraje T5 v 1. poloze
tvoří kultivovaný tón
zahraje tenuto a legato
zahraje etudu v předepsaném
rozsahu
popíše charakter a náladu
interpretovaných skladeb
a vystihne je pomocí
základních výrazových
prostředků
dodržuje dle instrukcí učitele
zásady stylové interpretace
(využívá nápodobu)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY – HRA NA POZOUN: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

 popíše části svého nástroje a
dokáže si jej připravit ke
hraní
 předvede správné držení těla
a držení nástroje
 má správné postavení rukou a
prstů při hře
 dokáže přiložit nátrubek na
rty a vytvořit tón
 vhodně používá jazyk při
tvorbě a ukončení tónu
 pracuje s dechem při tvorbě
tónu a využívá techniku
kombinovaného dýchání
( bráničně - žeberní)
 zahraje v rozsahu od G do d1
na prvních čtyřech polohách
 přečte noty v basovém klíči a
čte noty v notovém zápisu v
celých, půlových a
čtvrťových hodnotách
 disponuje sluchovou orientací
na přirozených (
alikvótních) tónech
 hraje jednoduché melodie,
lidové písně a dueta v
pomalejším tempu
 zvládne samostatně
nastudovat skladbu
jednoduché obtížnosti
 dokáže hrát s jiným nástrojem
unisono

 zvládá plynulou, tempově
vyrovnanou hru v celých,
půlových, čtvrťových a
osminových hodnotách
 hraje jednoduchá technická
cvičení a zvládá hru i v
rychlejším tempu
 při čtení notového zápisu
dokáže rozlišovat základní
dynamická označení
( p, mf, f )
 zahraje společně s
doprovodným nástrojem
 hraje v rozsahu od F do es1
 zahraje podle sluchu
jednotlivé předehrané tóny a
dokáže je intonačně
analyzovat
 zahraje část svého repertoáru
zpaměti
 samostatně nastuduje
zadanou skladbu
 vytvoří kultivovaný tón v
tenutu a staccatu

 správně nasadí tón s
omezeným tlakem nátrubku
na rty
 zahraje podle sluchu
jednoduché melodie, národní
nebo lidové písně
 hraje v rozsahu od E do f1
 zvládá techniku retního,
snižcového a
kombinovaného legáta
 při hře dokáže pracovat s
dechem
 orientuje se v notovém zápisu
a dokáže rozlišovat rozšířené
dynamická označení (pp, p,
mp, mf, f, ff )
 hraje skladby různých
stylových období a dodržuje
zásady stylové interpretace
 předvede plynulou, tempově
vyrovnanou hru v celých,
půlových, čtvrťových a
osminových a
šestnáctinových hodnotách
 zahraje vybrané durové
stupnice a T5 s obraty
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY – HRA NA POZOUN: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:



 nasazuje správně tón
s omezeným tlakem
na rty a vytváří
pomocí dechu
intonačně čistý
kvalitní tón
 předvede plynulou a
rytmicky
vyrovnanou hru v
složitějších
rytmických
útvarech ( synkopy
)
 zahraje stupnice
durové a mollové v
tenutu a staccatu
 při čtení notového
zápisu dokáže
rozlišovat všechna
dynamická
označení
 zahraje jednoduché
melodické ozdoby
(příraz, odraz)
 hraje v rozsahu od E
do as1
 zvládne hru
vybraných
durových a
mollových stupnic,
tonických
kvintakordů a
dominantních
septakordů s
obraty
 zahraje skladbu z
listu
 zvládá hru v
tanečním nebo
jazzovém orchestru

 je schopen hry
vybraných
durových a
mollových stupnic v
tenutu, staccatu a
legatu
 zahraje jednoduché
melodické ozdoby
(příraz, odraz,
skupinka)
 zvládne vyrovnanou
hru v rozsahu od E
do a1
 pochopí obsah a
charakter etudy ve
vazbě na zvolení
správného tempa
 orientuje se v
hudebních žánrech
a stylových období
 je schopen
elementární
transpozice z B do C

 zahraje všechny
durové a mollové
stupnice
s tonickými
kvintakordy a
dominantními
septakordy s obraty
v celém rozsahu
nástroje
 předvede
vyrovnanou hru i v
rychlejším tempu
 využívá dynamiku,
tempové rozlišení,
frázování a agogiku
v celém rozsahu
nástroje
 je schopen sluchové
sebekontroly a dle
svých schopností
využívá zvukové
možnosti nástroje
 orientuje se v
hudebních žánrech
a hudebních
obdobích a je
schopen i bez
pomoci učitele
stylové reprodukce
hraných skladeb
 rozumí struktuře
základních
hudebních forem
 zvládne hru
melodických ozdob
v souvislosti s
probíraným
hudebním
materiálem ( příraz,
nátryl, trylek a
obal)
 dokáže vhodně
použít při hře tzv.
Frulato
















tvoří kultivovaný,
intonačně čistý tón
porozumí střídání
těžkých a lehkých
bob
zahraje s klavírním
doprovodem nebo
jiným nástrojem
zahraje vybrané
durové a mollové
stupnice a T5 s
obraty
hraje jednoduché
melodie podle
sluchu a za pomoci
učitele zvládne
stylovou artikulaci
ovládá legátovou
retní, snižcovou a
kombinovanou
techniku a dokáže ji
vhodně použít
hraje v rozsahu od
E do g1
využívá různé
druhy paměti (
sluchová, vizuální,
logická a
motorická) a
zahraje část svého
repertoáru zpaměti
nastuduje
samostatně skladbu
obtížnějšího
charakteru
zvládá hru v
komorním souboru

115

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY – HRA NA POZOUN: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník
Žák:










dokáže k vybraným
stupnicím zahrát T5,
D7, zmenšený a
zvětšený septakord s
obraty
využívá zvukové
možnosti nástroje
předvede plynulou,
intonačně
vyrovnanou hru
prezentuje se na
veřejnosti
orientuje se v
hudebních formách
pohovoří o stavbě a
údržbě barytonu a
zná základní
prstoklad potřebný
ke jednoduché hře
na nástroj
na hudební nástroj
baryton zvládne
hru jednoduchých
technických cvičení
a etud a využívá
veškerých znalostí
získaných studiem
hry na pozoun

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:





 zvládne hru
melodických ozdob
v souvislosti s
probíraným
hudebním
materiálem a
dokáže je vhodně
použít ve skladbě
 na základě vlastního
názoru je schopen
jasně formulovat
interpretované
skladby
 orientuje se v
hudebních formách
 předvede
jednoduchou
improvizaci
 chápe principy hry
násobného staccata
a dokáže je vhodně
aplikovat
 vyhledá vhodnou
hudební literaturu
pro svůj další
hudební vývoj
 zná hudební
literaturu pro svůj
hudební nástroj










předvede plynulou,
intonačně
vyrovnanou hru v
celém rozsahu
nástroje
je schopen vlastní
reflexe
samostatně volí
osvojené technické
a výrazové
prostředky s
ohledem na styl a
žánr
interpretovaných
skladeb
při interpretaci
skladeb uplatňuje
vlastní pojetí
profiluje se podle
svého zájmu a svých
dispozic
dokáže hrát na
baryton skladby
rychlejšího tempa a
charakteru
rozumí struktuře
jednoduchých
hudebních forem
(malá písňová
forma)














orientuje se v
partech s
kombinovanými
takty
zahraje část svého
repertoáru zpaměti
a při hře zpaměti
využívá znalosti o
výrazu, formě, a
obsahu hraných
skladeb
chápe strukturu
hraných skladeb
při interpretaci
skladeb uplatňuje
vlastní pojetí
hraje jednoduché
skladby z listu
zvládne hru na
příbuzný nástroj tenor baskřídlovku
čte noty z
houslového klíče a
ovládá prstoklad
pro hru na tenor
hraje skladby a
technická cvičení v
pomalém a
středním tempu na
tenor
je schopen ve hře
na pozoun
elementární
orientace v
tenorovém klíči
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5.1.17 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA BICÍ NÁSTROJE
Studijní zaměření Hra na bicí nástroje je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Hra na bicí nástroje.
Předměty Hra na bicí nástroje, Kolektivní praxe, Komorní hra a Sborový zpěv reprezentují vzdělávací oblast Hudební
interpretace a tvorba, předměty Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář a
Hudebně-teoretický seminář naplňují vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.17.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

2.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kolektivní
praxe

2

2

2

2

2

2

2

2

Komorní
hra

1

1

1

1

1

1

1

1

Sborový
zpěv

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Přípravná hudební
výchova

1

Hudební nauka
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
II. stupně

PS/II

1.r.

Hra na bicí nástroje
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
I. stupně

PS/I

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
2. Výuku v předmětu Hra na bicí nástroje v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke
vzdělávání.
3. PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
4. Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Hra na bicí nástroje od 4. ročníku I. stupně.
5. Předměty Komorní hra, Kolektivní praxe, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou
povinně volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu, případně na doporučení pedagoga.
Žák musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Kolektivní praxe je realizován formou souborové
hry nebo hry v orchestru. Forma je v jednotlivých ročnících volena dle dispozic a zájmu žáka a možností školy. Předmět
Hudebně-historický seminář se organizuje blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
6. Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
7. Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
8. Učební osnovy vyučovacího předmětu Komorní hra - viz s. 37
9. Učební osnovy vyučovacího předmětu Kolektivní praxe - viz s. 38
10. Učební osnovy předmětu Sborový zpěv - viz s. 127
11. Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
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12. Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětu Hra
na bicí nástroje o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech
studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předmět Hra na bicí
nástroje s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního plánu,
který je součástí třídní knihy.

5.1.17.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA BICÍ NÁSTROJE: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:












popíše bicí soupravu
předvede správné sezení u bubínku a držení
paliček
hraje ozvěny, zopakuje správný počet
vytleskaných úderů učitele
rytmizuje říkadla



zná stavbu bicí soupravy, popíše její části
popíše dělení bicích nástrojů
důsledně se řídí pokyny učitele
přesně zahraje na libovolný bicí nástroj či
vytleská předehraný rytmus
dokončí rytmický úryvek

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA BICÍ NÁSTROJE: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:








popíše a předvede správné sezení u bicí soupravy a držení paliček
určí předepsaný rytmus ve studované skladbě a správně jej zahraje
zahraje čtvrťové, osminové, šestnáctinové noty a pomlky
předvede vyrovnanou hru oběma rukama na malý buben
popíše rozmístění bicích nástrojů v soupravě a určí, jak se značí v notách
předvede pravidelnou pulzaci dob hrou levé nohy na hi-hat
zahraje technická cvičení a vysvětlí jejich smysl
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA BICÍ NÁSTROJE: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:















popíše a předvede správné
sezení u bubínku a držení
paliček
popíše dělení bicích nástrojů
zahraje střídavými údery
podle určeného tempa
zahraje technická cvičení dle
rukokladů (P,L,P,L) s
přesným rytmem a
vyrovnaným zvukem
přesně zahraje na libovolný
bicí nástroj či vytleská
předehraný rytmus
určí předepsaný rytmus ve
studované skladbě a správně
jej zahraje
zahraje čtvrťové, osminové,
šestnáctinové noty a pomlky










spočítá a zahraje osminovou
triolu
zahraje střídavé údery podle
určeného tempa pravou a
levou nohou na velký buben a
levou na hi-hat
plynule víří na malý buben
bez udání tempa
zahraje víření na malý buben
ve čtvrťovývh a osminových
hodnotách
zahraje zvukově vyrovnaně
oběma rukama na malý
buben
v pravidelném tempu zahraje
doprovod polky a valčíku
vysvětlí dynamická označení
v intepretovaných skladbách
popíše metrum ve 2/4, 3/4 a
4/4 taktu

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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zahraje na malý buben
šestnáctinový vír ve čtvrťové
době
plynule spojí víry označené v
notách ligaturou
zahraje jednoduché přírazy
dokončuje improvizované
rytmické úryvky
popíše rozmístění bicích
nástrojů v soupravě a určí,
jak se značí v notách
zahraje technická cvičení a
vysvětlí jejich smysl
popíše rozdíly techniky hry
na perkusní a melodické bicí
nástroje

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA BICÍ NÁSTROJE: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:


















zahraje a spočítá v
určeném tempu
synkopu, trioly a
sextoly
předvede na malý
buben
šestnáctinový vír na
osminové a čtvrťové
notě s tečkou
zahraje na hi-hat s
pravidelnou pulzací
dob levé nohy
vzájemně
koordinuje ruce i
nohy při společné
hře na malý buben,
velký buben, hi-hat
a na dva tom-tomy
vysvětlí hudební
pojmy (repetice,
prima a seconda
volta, koruna,
ligatura a akcent) a
popíše jejich
značení v notách
zahraje oběma
rukama na xylofon
jednoduchou
melodii v rozsahu
jedné oktávy










správně spočítá a
rytmicky přesně
zahraje předražené
noty
popíše metrum ve
3/8 a 6/8 taktu
předvede
vyrovnanou hru
dvaatřicetinových
not v určeném
tempu
na bicí soupravu
doprovodí
základními
rockovými prvky
svého spoluhráče
popř. zvukovou
nahrávku
předvede na djembe
hru akcentů oběma
rukama podle
notového zápisu
si umí s ohledem na
své tělesné
dispozice
samostatně sestavit
a seřídit bicí
soupravu













zahraje a popíše
hudební pojmy
( ritardando,
accelerando, legato,
staccato)
vysvětlí ozančení
tempa ( adagio,
andante, moderato,
allegro, presto)
popíše funkci
basového klíče a
přečtě noty v
basovém klíči v
potřebném rozsahu
(c-c1)
při hře předvede
rozdělení čtvrťové
trioly do dvou dob
zahraje na malý
buben s
vícenásobnými
přírazy
dle svých dispozic
improvizuje při hře
s ostatními, taka by
nenarušil souhru
se při hře solo i při
hře se spoluhráči
udrží v tempu
předvede doprovod
na bicí soupravu v
různých hudebních
stylech
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zahraje z listu
jednoduchý
předložený notový
zápis
zahraje na velký
buben s použitím
dvojšlapky v
různých tempech a
zapojí při hře
koordinaci rukou
uplatní při
interpretaci skladeb
osvojené výrazové a
technické
dovednosti
samostatně
zhodnotí své
hráčské možnosti a
navrhne vhodnou
formu svého
absolventského
vystoupení
uvede jména svých
oblíbených
interpret nebo
skupin a zdůvodní
svá kritéria k
výběru
popíše vývoj sestav
bicí soupravy

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA BICÍ NÁSTROJE: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:














s jistotou zahraje
předepsané akcenty
na malý buben
zahraje zpaměti
delší hudební celek
odposlouchá a
zapíše jednoduchý
předehraný
rytmický úsek
popíše
charkteristické rysy
různých hudebních
žánrů a předvede
způsob jejich
doprovodu





v daném tempu a
dle předepsaného
rukokladu zahraje
paradiddle na malý
buben
s jistotou zahraje
předepsané akcenty
na malý buben a
kotle s doprovodem
na hi-hat a velký
buben
samostatně zvolí
jednoduchý
doprovod ke
zvukové nahrávce
různého hudebního
stylu, který nebude
rušit souhru





podle předepsaného
rukokladu a v
daném tempu
předvede hru
paradiddle na malý
buben a kotle za
doprovodu na hi-hat
a velký buben
dodržuje
interpretační zásady
s ohledem na
hudební styl a žánr
formuluje a
zdůvodní vlastní
názor na svůj výkon
nebo výkon jiného
interpreta
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zahraje z listu
rytmicky a výrazově
náročnější skladbu
samostatně zvolí
odpovídající
doprovod ke
zvukové nahrávce
různého hudebního
stylu
dokáže vyhodnotit
své hráčské kvality
a s ohledem na ně
navrhne své
možnosti dalšího
uplatnění po
ukončení studia

5.1.18 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV
Studijní zaměření Sólový zpěv je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Sólový zpěv. Předměty
Sólový zpěv, Sborový zpěv, Komorní zpěv reprezentují vzdělávací oblast Hudební interpretace a tvorba, předměty
Přípravná hudební výchova, Hudební nauka, Hudebně-historický seminář a Hudebně-teoretický seminář naplňují
vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.

5.1.18.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

Sólový zpěv
Povinně
volitelný
předmět
Povinně
volitelný
předmět

2.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2
1

1

1

1

1

1

1

1

Komorní
zpěv
1

Hudební nauka

Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
II. stupně

PS/II

1.r.

Sborový
zpěv

Přípravná hudební
výchova

Povinně
volitelný
předmět

Základní studium
I. stupně

PS/I

Hudebněhistorický
seminář
Hudebněteoretický
seminář

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1. Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročník PS/I . Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsah 2. ročníku PS/I.
2. Výuku v předmětu Sólový zpěv v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke vzdělávání.
3. PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
4. Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah v předmětu Sólový zpěv od 4. ročníku I. stupně.
5. Výuka v předmětu Sólový zpěv může být organizována ve skupině dvou žáků.
6. Předměty Komorní zpěv, Sborový zpěv, Hudebně-teoretický seminář a Hudebně-historický seminář jsou povinně
volitelné. Žák si je volí na základě svých individuálních schopností a zájmu případně na doporučení pedagoga. Žák
musí v daných ročnících absolvovat vždy jen jeden z nich. Předmět Hudebně-historický seminář se organizuje
blokovou výukou 4 hodin 1x v měsíci.
7. Učební osnovy předmětu Přípravná hudební výchova - viz s. 18
8. Učební osnovy předmětu Hudební nauka – viz s. 19
9. Učební osnovy předmětu Hudebně-historický seminář – viz s. 20
10. Učební osnovy předmětu Hudebně-teoretický seminář – viz s. 22
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Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium hudebního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci v předmětu Sólový
zpěv o 1 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech studijního
zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předmět Sólový zpěv
s dotací ve výši 1 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního plánu, který
je součástí třídní knihy.

5.1.18.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SÓLOVÝ ZPĚV: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:









zazpívá dětskou píseň s doprovodem Orffova
instrumentáře
reaguje pohybem v prostoru na změnu tempa
(pomalu, rychle)
vyjádří chůzí náladu hudebního úryvku
(smutně, vesele)
rytmizuje říkadla








na pokyn učitele předvede klidný nádech a
prodloužený výdech
přirozeně a uvolněně stojí při zpěvu
čistě intonuje v rozsahu a – c2
zazpívá cvičení v rozsahu tercie a kvinty
sestupně
melodizuje říkadla
dokončí melodický a rytmický úryvek
rozliší zvuk a tón

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SÓLOVÝ ZPĚV: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:







klidně se nadechuje do bránice
interpretuje písně různého charakteru
při interpretaci využívá základní dynamiku
vysvětlí obsah zpívané písně
improvizuje melodicko-rytmické úryvky s podporou základních harmonických funkcí T, S, D
zazpívá ve dvojhlase

123

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SÓLOVÝ ZPĚV: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:
















přirozeně a uvolněně stojí
při zpěvu
na pokyn učitele předvede
klidný nádech a prodloužený
výdech
zazpívá legato
čistě intonuje v rozsahu h –
d2
při zpěvu uvolňuje bradu
dokončí melodický a
rytmický úryvek
znázorní obsah písně
pohybem
zazpívá píseň zpaměti
doprovodí se při zpěvu hrou
na Orffův instrumentář










klidně se nadechuje do
bránice
správně vyslovuje
zazpívá v rozsahu jedné a půl
oktávy bez zlomů na
přechodných tónech (různé
oktávy dle individuálního
hlasového rozsahu)
upevní hlas ve střední
hlasové poloze vyrovnáváním
vokálů na jednom tónu
rytmizuje text písně
vysvětlí obsah zpívané písně
zazpívá píseň s klavírním
doprovodem
dokončuje melodickorytmický úryvek

) platí pouze pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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vyrovnává vokály podle
pokynů pedagoga
interpretuje písně různého
charakteru
při interpretaci používá
základní dynamiku (p, mf, f)
vysvětlí obsah a strukturu
písně
dokončuje improvizované
melodicko-rytmické úryvky s
podporou základních
harmonických funkcí T, S, D
zazpívá ve dvojhlase (kánon,
snadný duet)
vystoupí veřejně
správně vyslovuje

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - SÓLOVÝ ZPĚV: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:
















měkce nasazuje
počáteční tóny
zazpívá hlasové
cvičení v rozsahu
kvinty vzestupně i
sestupně
tvoří znělý tón
vedený shora
zřetelně artikuluje
popíše náladu a
charakter písně
improvizuje melodii
za doprovodu
základních
harmonických
funkcí T, S, D








zazpívá hlasové
cvičení v rozsahu
kvinty v obměnách
vzestupně i
sestupně
zazpívá durovou
stupnici na
solmizační slabiky
vysvětlí obsah
skladby a vystihne
její náladu pomocí
jemnějších
dynamických
odstínů, tempa,
frázování a agogiky
zpívá kultivovaně,
volí vhodné
frázování a vede
kantilénu
improvizuje druhý
hlas k lidovým
písním








ovládá žeberněbrániční dýchání
zazpívá kvintakord
dur i moll do kvinty
sestupně
zvládá zpěv
portamento
má vyrovnané
hlasové rejstříky
uplatňuje zásady
hlasové
hygieny(práce s
hlasem) v době
indispozice
popíše termíny –
legato, staccato,
ritardando, da capo
al fine
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zvládá práci s
dechem a dechovou
oporou
zvládá zpěv
melodických ozdob:
obal, příraz
zazpívá kvintakord
dur i moll do kvinty
vzestupně
zazpívá cvičení
v rozsahu kvinty a
oktávy sestupně i
vzestupně
zazpívá snadné
solfeggie a vokalízy
využívá hlas v
plném hlasovém
rozsahu
zazpívá skladby
různých stylů a
žánrů
samostatně volí
vhodné výrazové
prostředky při
interpretaci (s
ohledem na styl a
žánr)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SÓLOVÝ ZPĚV: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:

















zvládne vyklenutí
měkkého patra
tvoří znělý nosný
tón posazený
vpředu
zazpívá tenuto
využívá jemných
dynamických a
agogických změn při
interpretaci
zvládne zpěv
plynulé kantilény
zazpívá z listu









zazpívá kvintakord
dur i moll v
obměnách do
oktávy vzestupně i
sestupně
uvědoměle pracuje s
dechem, zvládá
rychlý, neslyšitelný
nádech mezi
frázemi
samostatně
nastuduje píseň
zvládne zpěv těžších
solfeggií a vokalíz
zazpívá árii antiche
navrhuje a využívá
postupy správného
rozezpívání
samostatně pracuje
s korepetitorem










zvládne správné
postavení jazyka
zvládne cvičení přes
oktávu sestupně i
vzestupně
zazpívá obal
vybere si část svého
repertoáru dle
svého zájmu a
dispozic
vysvětlí pěvecké
termíny appogio
della voce, mezza di
voce
diskutuje o vlastním
pojetí skladby
v rámci poslechu
formuluje a
zdůvodní názor na
vokální a vokálně
instrumentální
skladbu

126











správně artikuluje
zvládne zpěv
melodických ozdob:
nátryl, trylek
samostatně volí
vhodné frázování s
ohledem na notový
zápis a text
zazpívá cvičení přes
oktávu v obměnách
sestupně i
vzestupně
vysvětlí pěvecké
termíny sotto voce,
messa di voce
volí vhodné
výrazové
prostředky s
ohledem na styl a
žánr interpretované
skladby
zazpívá operní árii
orientuje se v
základní pěvecké
literatuře různých
slohových období,
přiřadí k nim
významné osobnosti
a díla

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SBOROVÝ ZPĚV: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ

Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:











správně stojí a drží tělo při
zpěvu
vědomě uplatňuje tři fáze
dechu: nádech – zadržení výdech
čistě intonuje jednohlasou
skladbu





rychle se nadechuje ústy
mezi frázemi
použije přirozeně svůj hlas v
celém svém hlasovém
rozsahu a nepřepíná své síly
zazpívá legato
čistě intonuje svůj part v
jednochuché dvojhlasé
skladbě





zvládne zpěv hlavového tónu
využívá nádech nosem,
výdech ústy
správně artikuluje
adekvátně reaguje na
základní dirigentská gesta
použije základní dynamiku a
agogiku při interpretaci

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SBOROVÝ ZPĚV: 4. – 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:















uplatňuje
kostoabdominální
(žeberně-brániční)
dýchání
srozumitelně a
správně artikuluje
uplatňuje při
interpretaci zásady
hlasové kultury
(uvědoměle
pracuje s rezonancí
a dynamikou hlasu)
tvoří znělý tón
měkce nasazuje tón
vedený shora







využívá rozšířený
hlasový rejstřík
má vyrovnané
hlasové rejstříky
bez zlomů na
přechodných
tónech
čistě intonuje svůj
part při
interpretaci
vícehlasých skladeb
zvládne zpěv
kantilény





po poslechu
sborové skladby ji
zařadí do
příslušného
stylového období
orientuje se ve
sborovém partu –
ukáže jednotlivé
hlasy
čistě intonuje svůj
part ve vícehlasé
skladbě s
instrumentálním
doprovodem
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využívá při
interpretaci
jemnější odstíny
dynamiky a agogiky
samostatně volí
vhodné výrazové
prostředky s
ohledem na styl a
žánr skladby
(tempo, dynamika,
agogika, frázování,
kantiléna)
přizpůsobuje svůj
hlasový projev
kolektivu
s jistotou reaguje
na gesta dirigenta
(změny tempa,
dynamiky apod.)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ ZPĚV: 1. – 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:














zvládne zpěv s
instrumentálním
doprovodem
na pokyn učitele
přizpůsobí
dynamiku a
agogiku kolektivní
interpretaci
společnou diskusí
se podílí na
konečném
provedení díla






s pomocí učitele
zvládne zpěv z listu
orientuje se v
komorním partu
s pomocí učitele
dotváří druhý,
popřípadě třetí hlas
k písním
přizpůsobí hlasový
projev komornímu
obsazení





orientuje se v
zápisu polyfonie
samostatně volí
správné frázování
zpívá skladby
různých stylových
období a žánrů
vyjádří názor na
svůj výkon a výkon
sboru
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zpívá z listu
improvizuje druhý,
popřípadě třetí hlas
k písním
zazpívá polyfonní
skladbu
optimálně využívá
rezonanci
uvede klady a
zápory slyšeného
díla, které podloží
argumenty

5.2

VÝTVARNÝ OBOR

5.2.2 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÁ TVORBA
Studijní zaměření Výtvarná tvorba je koncipováno na základě vzdělávacího obsahu RVP ZUV Výtvarná tvorba .
Předměty Přípravná výtvarná výchova, Plošná tvorba, Prostorová tvorba reprezentují vzdělávací oblast Recepce a
reflexe výtvarného umění.

5.2.2.1

UČEBNÍ PLÁN

Vyučovací
předměty

Základní studium
I. stupně

PS/I
1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

Plošná tvorba

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Prostorová tvorba

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Přípravná výtvarná
výchova

1.r.

2.r.

2

2

Základní studium
II. stupně

PS/II

Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročníku PS/I. Žáci, kteří
byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsahi 2. ročníku PS/I.
2. PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
3. Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah ve všech předmětech od 4. ročníku I. stupně.

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium výtvarného oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci o 1 hodinu týdně,
jejíž obsah bude zaměřen na přípravu k přijímacím zkouškám na vyšší typy uměleckých škol. Podmínkou navýšení
hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace
školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předmět Plošná
tvorba s dotací ve výši 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního plánu,
který je součástí třídní knihy.
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5.2.2.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:





pohybuje se ve třídě vhodným způsobem,
udržuje pořádek
při práci dodržuje správné držení těla
má uvolněnou jemnou motoriku
rozezná a pojmenuje základní barvy
použije základní výtvarné techniky (malba
vodovými a temperovými barvami, kresba
měkkým materiálem, grafický otisk)
experimentuje s obrazotvornými prvky (linie,
bod, tvar, prostor, plocha, barva, světlo)
rozezná vlastnosti materiálů (barva, tvar,
struktura, textura a jiné kvality)















při tvorbě uplatí svou fantazii, zaznamená svou
představu a jednoduchým způsobem jí objasní
rozezná a pojmenuje doplňkové barvy
popíše základní výtvarné techniky v malbě,
kresbě a grafice
vědomě užije obrazotvorné prvky
určí a zapojí vlastnosti materiálů do svého díla
(barva, tvar, struktura, textura a jiné kvality)
při výtvarné činnosti udrží pozornost
po výtvarné činnosti vrátí zpět zvolené
pomůcky

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PLOŠNÁ TVORBA: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

















ztvární zadané téma
charakterizuje základní
výtvarné techniky v malbě,
kresbě a grafice
rozezná, pojmenuje a vědomě
použije základní a doplňkové
barvy
propojuje obrazotvorné prvky
charakterizuje a propojuje
vlastnosti materiálů (barva,
tvar, struktura, textura a jiné
kvality)
použije základní nástroje pro
tvorbu (nůžky, perka, rydla,
štětce, špachtle apod.)
zkoumá detaily a podrobnosti
na předmětech kolem sebe a
výtvarně je ztvární
samostatně si volí téma,
popíše je a jednoduše
zdůvodní zvolenou techniku
jednoduše popíše zážitek ze
společné výtvarné akce











využije kombinace a kontrast
barev
pracuje s prostorem ve
formátu, ztvární popředí a
pozadí
použije různé výtvarné
techniky - malba stěrkou,
tuší, rozléváním,
kombinování technik, tisk z
koláže, ze šablon
rozezná a použije rozličné
struktury a vlastnosti
materiálů, obhájí svou volbu
správně použije základní
nástroje pro tvorbu (nůžky,
perka, rydla, štětce, špachtle)
s pomocí učitele vhodně
umístí námět do formátu
jednoduše formuluje svůj
názor a respektuje názor jiný
při společné výtvarné akci je
iniciativní
pozná vlastnosti, vztahy a
účinky obrazotvorných
prvků
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experimentuje s
emocionálním nábojem
barev
zřetelně odliší popředí od
pozadí
popíše výtvarné techniky
(malba stěrkou, tuší,
rozléváním, kombinování
technik, tisk z koláže, ze
šablon)
samostatně situuje námět do
formátu
pracuje s časem, určuje si
dílčí cíle
zdůvodní a obhájí svůj názor
při práci pracuje čistě
vedle tematického zadání
tvoří podle pozorování
skutečnosti nebo fantazie
použije skicu k zachycení
idee
společnou výtvarnou akci
ztvární formou komiksu
nebo jednoduché ilustrace

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - PLOŠNÁ TVORBA: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:





















zdůvodní použité
kombinace a
kontrasty barev,
objasní emocionální
náboj barev, objasní
princip teorie barev
kombinuje výtvarné
techniky
dokončí započaté
dílo v určeném čase
s pomocí učitele
zpracuje
jednoduchou skicu
v konečné dílo
dodržuje dohodnutá
pravidla chování v
kolektivu, svobodně
projevuje svůj
názor a respektuje
názor jiných
bezpečně použije
zvolené nástroje,
materiály a ostatní
pomůcky
pozná a vědomě
použije vlastnosti a
vztahy
obrazotvorných
prvků – kontrast,
struktura, shoda
apod.
jednoduše popíše
zvolené výtvarné
prostředky pro
společnou
výtvarnou akci













zpracuje věcnou
studii, soustředí se
na celek i detail
objektu
samostatně si volí
techniku, materiál i
způsob zpracování
zadaného tématu,
zdůvodní svou
volbu
formuluje a
zdůvodní koncepci
zpracování tématu
experimentuje při
práci (vzájemně
kombinuje
materiály či
techniky)
používá odborné
názvosloví v kresbě,
malbě a grafice
zvládne grafické
techniky (tisk z
výšky, hloubky a z
plochy)
umí jednoduše
popsat užitou
grafiku
zapojí se do debat o
umění
aktivně přispívá
svými nápady pro
společnou
výtvarnou akci












použije věcnou
studii – zachytí
měřítko, které
zasadí správně do
formátu, použje
lineární
perspektivu
stanoví si prioritu
při práci
rozpozná a popíše v
díle hlavní nosný
prvek
zpracuje užitou
grafiku na zadané či
zvolené téma
specifikuje
vzájemné vztahy
výrazových prvků
orientuje se v
dějinách umění,
přiřadí k
jednotlivým slohům
významné
osobnosti
rozpozná a objasní
vztah mezi
uměleckým dílem a
svým výtvarným
projevem
ztvární zadané téma
pomocí fotografie
navrhne téma pro
společnou
výtvarnou akci
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prezentuje a obhájí
svou
výtvarnou práci a
rukopis s reflexí do
umění
reaguje na podněty
a diskutuje o nich
je schopen výtvarně
myslet – kreativně
využívá výtvarné
techniky a
materiály ve vztahu
k tématu
je iniciativní –
aktivně přichází s
náměty a způsobem
jejich zpracování
zvládne hloubkové
studie zpracované
klasickými
technikami
prezentuje svou
tvorbu na
absolventské
výstavě, zvolí si
vlastní druh
prezentace
samostatně vyhledá
informace a zdroje
pro svou práci
orientuje se v
dějinách umění,
objasní rozdíly mezi
jednotlivými slohy
diskutuje o dění v
současném umění

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PROSTOROVÁ TVORBA: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:

Žák:






prostorově ztvární
základní geometrické
tvary
připraví si materiál pro
tvorbu – hapticky
zpracuje tvarovací hmotu
vytvoří z tvarovací hmoty
objekt podle vlastní
představy
kombinuje rozličné
materiály








Školní ročníkové výstupy
3. ročník

ztvární zadané téma
vhodně využije při práci
základní objemové prvky
správně si zvolí pomůcky
a materiál pro zadané
téma, zdůvodní svou
volbu
využije a kombinuje
netradiční materiály
využije papír jako hlavní
materiál pro zpracování
objektu







podle zadání zpracuje
celý objekt, včetně jeho
povrchu – struktury
jednoduše popíše postup
a celkový vzhled své
práce
popíše rozdíly mezi
plošnou, prostorovou a
poloprostorovou tvorbou
samostatně si zvolí námět
v rámci zadaného tématu
při práci postupuje
bezpečně, dodržuje
dohodnutá pravidla

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - PROSTOROVÁ TVORBA: 4 - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:
















spojuje základní
výstavbové prvky z
různých materiálů
tak, aby objekt držel
pohromadě
užije rozličné
nástroje v
základním i v
netradičním využití
orientuje se v
prostorových
materiálech, dokáže
jednoduše popsat
jejich použití
dokončí započaté
dílo v určeném čase
vhodně přidává a
odebírá materiál





vybere si vhodný
materiál a nástroj
pro práci, svou
volbu zdůvodní
spojuje objemové a
plošné prvky při
zpracování námětu
zapojuje se do debat
o prostorovém
umění
kombinuje
netradiční
materiály a
zdůvodní jejich
použití









vhodně využije
širokou škálu
materiálů a technik
improvizuje se
zadaným námětem
zvládne věcnou
studii v prostoru zachytí měřítko a
vhodně zpracuje
detaily
pojmenuje
vzájemné vztahy
výrazových prvků
orientuje se v
dějinách
prostorového
umění, přiřadí k
jednotlivým slohům
významné
osobnosti
formuluje názor na
svou tvorbu a
tvorbu spolužáků
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orientuje se v
dějinách
prostorového
umění – uvede
několik příkladů
ztvárnění objektů a
instalace
vytvoří prostorovou
práci s důrazem na
detail, materiál,
složení i prostorové
uspořádání
prokáže při tvorbě
své technické i
praktické znalosti
v rámci diskuze
vyjádří svůj názor
na umělecké dění,
respektuje názor
druhých

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PLOŠNÁ TVORBA: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Žák:







ztvární zadané, případně vlastní téma
vhodně situuje námět do formátu
použije a vysvětlí obrazotvorné prvky v konstruování výtvarného díla
barvu i linii použije jako důležitý výrazový prostředek, objasní jejich věcné využití
formuluje a zdůvodní vlastní názor na svou práci nebo práci spolužáků, dokáže diskutovat
ve své tvorbě i v dílech ostatních dokáže najít souvislosti s aktuálním děním ve světě

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PLOŠNÁ TVORBA: 1. – 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:

















dle zadaneho
tematu si vybere
namě t, techniku i
material ke
zpracovaní,
zduvodní svou
volbu a podlož í ji
konkretními fakty
vystihne detail ve
vě cne studii podle
skuteč nosti
konstruuje prostor
pouze s využ itím
barev
(svě tle/tmave,
teple/studene)
prezentuje a obhají
svou tvorbu, volí si
vlastní druh
prezentace,
př edstaví sve
informač ní zdroje
př i tvorbě prokaž e
znalost linearní
perspektivy
cíleně využ ije
vizualní znaky a
symboly, vysvě tlí
jejich vyznam








v ramci studijní
kresby/malby
prozkoumava
př edmě t do
hloubky, vytvarně
vyjadř í rozdíly
propojí obsah s
formou
vybere si inspirač ní
zdroj podle sveho
uvaž ení ze souč asne
umě lecke sceny,
svuj vybě r
prezentuje př ed
ostatními
formuluje a
zduvodní svuj nazor
na konkretní
vytvarna díla
respektuje rozdílny
nazor ve vytvarnem
pojetí









spravně použ íva a
vysvě tlí odbornou
vytvarnou
terminologii
urč í chyby v
zobrazení ve svem
díle i v praci svych
spoluž aku, dokaž e
obhajit nebo změ nit
vlastní postup
orientuje se v
dě jinach vytvarne
kultury, objasní
rozdíly mezi
jednotlivymi slohy,
př iř adí k nim
vyznamna díla nebo
osobnosti
parafrazuje nosny
prvek umě leckeho
díla
rozliš uje pojmy
umě ní, kyč a
konzum
prezentuje svou
tvorbu I tvorbu
svych spoluž aku,
volí vhodny druh
prezentace
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diskutuje o
umě leckem díle, sva
tvrzení opř e o
konkretní fakta,
už íva š irokou paletu
vyjadř ovacích
prostř edku
ve sve tvorbě i v
dílech ostatních
najde souvislosti s
aktualním
společ enskym
dě ním a se svě tem
umě ní a designu
diskutuje o dě ní v
souč asnem umě ní,
vyjadř í subjektivní
nazor na souč asnou
umě leckou sferu
př i zavě reč ne
hodině př edstaví
sve prace formou
portfolia a
prezentace
dokaž e vyhodnotit
sve kvality a s
ohledem na ně
navrhne sve
mož nosti dalš ího
uplatně ní po
ukonč ení studia

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PROSTOROVÁ TVORBA: 1. – 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:














vytvoř í objekt na
zadane tema z
vhodně zvolenych
materialu, volbu
materialu i vizualní
stranku objektu
zduvodní
diskutuje nad
otazkami ohledně
zpracovaní, nad
koncepcí sveho díla
prezentuje svou
prostorovou tvorbu,
volí si vlastní druh
prezentace






pracuje samostatně
spravně použ ije
zvolenou techniku
pojmenuje
umě lecke styly a
pracuje s jejich
inspirač ní rovinou
individualně si
vybere namě t, volně
jej zpracuje
propojuje obsah s
formou







př i praci použ íva
odbornou
terminologii
zamě rně volí druh
zpracovaní (objekt,
instalace, akce, site
specific), jednoduš e
volbu obhají
sestaví vhodnou
prezentaci sveho
díla, do prezentace
zahrne a jednoduš e
popíš e i díla svych
spoluž aku
sve dílo zasadí do
kontextu
souč asneho umě ní
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diskutuje
s vyuč ujícím i
ostatními o dílč ích
problemech, volí si
vlastní ř eš ení
uplatň uje osvojene
vyrazove
prostř edky
orientuje se ve
vytvarne kultuř e
př i tvorbě volně
využ íva získane
poznatky a svou
vytvarnou fantazii,
postupy a
vyslednou vizualní
stranku objektu
obhají
dokaž e vyhodnotit
sve kvality a s
ohledem na ně
navrhne sve
mož nosti dalš ího
uplatně ní po
ukonč ení studia

5.3

TANEČNÍ OBOR

5.3.2 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ TANEC
Studijní zaměření Tanec je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Taneční tvorba a interpretace.
Předměty Přípravná taneční výchova ,Taneční průprava, Současná taneční technika, Taneční improvizace a praxe a
Taneční soubor reprezentují vzdělávací oblast Taneční tvorba a interpretace, Recepce a reflexe tanečního umění.

5.3.2.1 UČEBNÍ PLÁN
Základní studium
I. stupně

PS/I
Předměty

Přípravná taneční
výchova

1.r.

2.r.

1

1

Taneční průprava

1.r.

2.r.

3.r.

1

1

1

4.r.

5.r.

6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Současná taneční
technika
Klasická taneční
technika
Taneční
improvizace a praxe

1

1

Základní studium
II. stupně

PS/II

Taneční
soubor
Vysvětlivky k učebnímu plánu:
PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
Nepovinný
předmět

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročníku PS/I. Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsahi 2. ročníku PS/I.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah ve všech předmětech od 4. ročníku I. stupně.

Obecné poznámky ke studijnímu zaměření:
Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium tanečního oboru mohou mít, na základě
doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci o 1 hodinu týdně,
jejíž obsah bude zaměřen na přípravu k přijímacím zkouškám na vyšší typy uměleckých škol. Podmínkou navýšení
hodinové dotace je výborný prospěch ve všech předmětech studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace
školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předměty Současná
taneční technika a Taneční improvizace a praxe s celkovou dotací ve výši 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v
jednotlivých ročnících formu ročního studijního plánu, který je součástí třídní knihy.
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5.3.2.2

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ VÝCHOVA: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:









pod dohledem pedagoga aplikuje správné
držení těla v statických polohách
zvládne základní prostorovou orientaci (pohyb
vpřed, vzad, nahoru, dolů)
rozezná a pohybově zvládne základní polohy
(leh, sed, klek, stoj)
dokáže pohybově ztvárnit téma úměrné jeho
věku (zvířata, pohádkové bytosti, živly)





dokáže pojmenovat části těla a orientační body
na těle důležité pro správné držení těla
(rozpouštění chodidel, břicho, střed hrudní
kosti, ramena, temeno)
interpretuje jednoduchý pohybový úkol
zvládne základní pohyb z místa (běh, chůze,
pochod)
pohybově ztvární pomalé a rychlé tempo,
vysoké a nízké tóny
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - TANEČNÍ PRŮPRAVA: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:


















na pokyn pedagoga aplikuje
správné držení těla převážně
v statických polohách*
dle pokynů učitele provede
základní pohyby horních a
dolních končetin (upažení,
předpažení, vzpažení,
rozpažení, kroužení horních
končetin)
zvládne základní
prostorovou orientaci*
(pohyb vpřed, vzad, vpravo,
vlevo, nahoru, dolu, pohyb v
kruhu, v řadě, v zástupu)
zopakuje po pedagogovi
pohyb horních končetin
tahem a švihem
provede základní taneční
kroky na místě a v pohybu do
prostoru (poskočný krok,
koníkový přeskok, cval
stranou, přísunný krok,
přeměnný krok)
pomocí jednoduchých
tanečních her ztvární rychlé
a pomalé tempo, piano a
forte, vysoké a nízké tóny,
dur a moll tóninu
interpretuje zadaný
pohybový úkol ve dvojicích
(taneční kroky v držení,
vedení a následování
partnera)









na pokyn pedagoga aplikuje
správné držení těla v
kinetických polohách, dokáže
opravit držení těla spolužáka
provede složené pohyby a
rozvíjí je do maxima
provede obměny a
kombinace tanečních kroků v
krátkých pohybových
variacích
dokáže pohybově ztvárnit
crescendo a descrescendo
interpretuje zadaný
pohybový úkol ve trojicích a
menších skupinách
provede pohyb dolní
končetiny tahem a švihem v
leže na zádech a na boku
provede kyvadlový švih
horních končetin











* platí pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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vědomě aplikuje správné
držení těla v klidu i v pohybu
z místa
koordinuje pohyby celého
těla
vnímá prostorové vztahy,
vztah svého těla k prostoru a
k ostatním žákům
zvládne pohyb tahem a
švihem dolních i horních
končetin a dokáže vysvětlit
rozdíl v kvalitě pohybu
provede delší taneční variace
složené z tanečních kroků
reaguje na hudbu pohybem,
ztvární rytmické a
dynamické změny
interpretuje zadaný
pohybový úkol ve velkých
skupinách
zvládne předozadní vlnu
páteře
propojuje těžiště s
periferiemi pod vedením
pedagoga

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - SOUČASNÁ TANEČNÍ TECHNIKA: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:



















vědomě aplikuje
zásady správného
držení těla v
statických a
kinetických
polohách
interpretuje zadaný
pohybový úkol,
pohyb rozvíjí do
jeho maxima
zopakuje
jednoduché
pohybové vazby v
nízkých polohách,
ve stoji a v pohybu z
místa
interpretuje zadaný
pohybový úkol ve
dvojicích, trojicích a
malých skupinách v
různých drženích a
vztazích
(dominance,
subdominance)
zvládně boční vlnu
páteře
zvládnepřízemní
běh s rychlými
změnami směru
zvládne swingový
švih dolních
končetin v leže na
zádech











rozpozná základní
osy těla a těžiště a
pracuje s nimi v
zadaném úkolu
rozpozná rozdíly v
principech
prováděného
pohybu (vedený,
švihový a kyvadlový
pohyb, úder, pád)
zopakuje delší
pohybové vazby
obsahující švihové a
kyvadlové pohyby,
pohyb tahem a pád
provede volný pád
trupu (bownce) se
skokem i
protočením
provede swingový
švih dolních
končetin s
vynesením těžiště
vyjádří názor na
svůj taneční projev
a projev spolužáků





uplatní v
pohybových
variacích rozložení
síly v těle (pracuje s
energií jednotlivých
částí těla)
citlivě interpretuje
základní druhy
pohybů a vysvětlí
rozdíl mezi nimi
interpretuje zadaný
pohybový úkol ve
velkých skupinách a
vnímá prostorové
vztahy
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používá v
pohybových
variacích energii
vycházející z
centrálního těžiště
(vědomě propojuje
těžiště s
periferiemi)
interpretuje delší
pohybové vazby
obsahující základní
druhy pohybů,
otočky, malé a velké
skoky
spojuje plynule
jednotlivé pohyby
(plynulý tok
pohybu)
zhodnotí svůj
taneční projev a
projev spolužáků a
svůj názor podloží
argumenty

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - KLASICKÁ TANEČNÍ TECHNIKA: 3. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
3. ročník
Žák:








Školní ročníkové
výstupy
4. ročník
Žák:

zvládne

základní
postavení čelem
k tyči a na
volnosti

zvládne vytáčet
dolní končetiny
v průpravných
cvičeních na
zemi
provede a
dokáže
pojmenovat
základní pozice
dolních a
horních
končetin
zvládne prvky
Kniaseff
techniky






zvládne
základní
postavení
bokem k tyči
pod dohledem
pedagoga
použije
základní
principy
klasické
taneční
techniky
v jednoduchýc
h prvcích
(vytočení
dolních
končetin,
správné držení
těla, vedení a
držení paží)
zvládne
základní
pozice paží a
port de bras
zvládne
prvky u tyče a
na volnosti:
demi-plié,
grand plié,
relevé,
battement
tendu en croix,
battement
tendu jeté
rozloženě,
battement
tendu demidégagé
zvládne
skoky: temps
levé sauté,
échappé
s mezivypérováním,
changement
de pied

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:















vědomě
aplikuje
správné držení
těla v průběhu
pohybových
variací
aplikuje
princip
vytočení
dolních
končetin ve
všech
variacích
zvládne pohyb
paží
v jednoduchýc
h variacích
(arondi,
alongé)
zvládne
prvky u tyče a
na volnosti:
battement
tendu do
demi-plié,
battement
tendu jeté,
battement
tendu dégagé,
battement
soutenu, rond
de jambe par
terre
zvládne
skoky:
échappé z I. do
II. pozice,
grand jeté, pas
chassé
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pracuje
s vertikální
osou těla a
přenášením
váhy během
variací
zvládne
koordinaci
paží a dolních
končetin
zvládne
rozčlenění
prostoru do
osmi bodů a
orientuje se
v prostoru
podle nich
zvládne
prvky u tyče a
na volnosti:
battement
tendu jeté
piqué, sur le
cou-de-pied,
battemet
frappé, rond
de jambe en
l’air,
battement
développé,
chainé
zvládne
skoky:
échappé z V.
do IV. pozice,
sissonne
simple








zvládne
koordinaci
celého těla
v prováděných
prvcích a
variacích
užívá odborné
názvosloví
zvládne
postavení en
face, croisé,
effacé u tyče a
na volnosti
zvládne
prvky u tyče a
na volnosti:
battement
fondu, grand
battement,
battement
enveloppé, pas
de bourée,
attitude,
arabesque,
příprava na
pirouette
zvládne
skoky:
assemblé,
sissonne
fermée, pas
glisade

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - TANEČNÍ IMPROVIZACE A PRAXE: 1. - 3. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Žák:

Žák:

Žák:









pohybově ztvární námět
odpovídající jeho věku (např.
zvířecí říše, pohádkové
bytosti, roční období,
přírodní jevy, nálady)
interpretuje krátkou
choreografii na veřejnosti
(pohybová skladba složená
ze základních tanečních
kroků)




pohybově ztvární daný
námět a na pokyn pedagoga
využívá dovednosti získané v
taneční průpravě
podílí se na tvorbě
choreografie, přispívá svými
nápady
zhodnotí na elementární
úrovni svůj taneční projev a
projev spolužáků po
veřejném představení





využije v improvizaci daný
pohybový motiv (vedený
pohyb, švih, rotace, víření)
tvoří samostatně krátké
pohybové etudy na zadané
téma
naplňuje obsah choreografie
(výraz, pravdivost)
využije v improvizaci
rekvizitu (práce s rekvizitou)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - TANEČNÍ IMPROVIZACE A PRAXE: 4. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Školní ročníkové
výstupy
5. ročník

Školní ročníkové
výstupy
6. ročník

Školní ročníkové
výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:














pohybově ztvární
kánon v hudbě,
citlivě reaguje na
pomlku v hudbě
pohybově ztvární
daný námět
(převažují hravá
témata, přírodní
jevy, lidové zvyky,
nálady)
cítí a pracuje s
protitahy v těle
slyší akcent v hudbě
a dokáže ho
ztvrárnit






vědomě pracuje s
vnějším prostorem
(pohyb v kruhu, ve
čtverci, v krychli, po
spirále, vnímání
středu prostoru)
dokáže pohybově
vyjádřit legato a
staccato
v zadaných úkolech
využívá váhu těla v
kontaktu s
partnerem (vědomě
pracuje s tlakem a
protiváhou)
interpretuje daný
pohybový motiv a
varíruje ho









pracuje s vnitřním
prostorem
(uvědomuje si
vnitřní uspořádání
těla, osy a těžiště)
dokáže pohybově
ztvárnit kontrast
vůči tempu a
dynamice hudby
v improvizaci
využívá samovolně
vzniklé vztahy
(kontaktní
improvizace)
v improvizaci
využije samostatně
dovednosti a
schopnosti získané
v současné taneční
technice (držení
těla, práce s
partnerem, s
rekvizitou, ve
skupině)
dokáže pohybově i
prostorově
doplňovat partnera
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v zadaných úkolech
pracuje s vnějším a
vnitřním
prostorem, vnímá
sám sebe a ostatní
tanečníky v
prostoru
dokáže udržet
napětí v pohybu na
ticho
udrží napětí v
pohybu s partnerem
(bez tělesného
kontaktu)
naplní obsah
improvizace či
choreografie (výraz,
pravdivost),
projevuje se osobitě
dokáže zhodnotit
svůj pokrok, práci v
hodině či veřejnou
prezentaci a své
hodnocení podloží
argumenty
zhodnotí obsah
zhlédnutého nebo
ztvárněného díla

VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY – SOUČASNÁ TANEČNÍ TECHNIKA,
TANEČNÍ IMPROVIZACE A PRAXE, KLASICKÁ TANEČNÍ TECHNIKA: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Současná taneční technika

Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Taneční improvizace a praxe

Školní ročníkové výstupy
1. ročník
Klasická taneční technika

Žák:

Žák:

Žák:












vědomě užívá správného
držení těla v statických a
kinetických polohách
koordinuje pohyby celého
těla
reaguje na hudbu pohybem,
vnímá rytmické a dynamické
změny
interpretuje zadaný
pohybový úkol, pohyb rozvíjí
do jeho maxima
rozpozná principy
prováděného pohybu
(vedený, švihový a kyvadlový
pohyb, úder, pád)




vědomě pracuje s vnějším a
vnitřním prostorem
pohybově ztvární daný
námět
zhodnotí svůj taneční projev
během společné hodiny
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zvládne základní postavení
bokem k tyči
pod dohledem pedagoga
použije základní principy
klasické taneční techniky
v jednoduchých prvcích
(vytočení dolních končetin,
správné držení těla, vedení a
držení paží)
zvládne základní pozice paží
a port de bras
zvládne prvky u tyče a na
volnosti: demi-plié, grand
plié, relevé, battement tendu
en croix, battement tendu
jeté rozloženě, battement
tendu demi-dégagé
zvládne skoky: temps levé
sauté, échappé
s mezivypérováním,
changement de pied

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - SOUČASNÁ TANEČNÍ TECHNIKA: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:















v rámci pohybových
variací si
uvědomuje tok
energie a rozložení
síly v těle
(zpracování energie
tělem a šíření do
prostoru, cítění
centrálního těžiště,
kde je nejvíce síly)
interpretuje
pohybové vazby
střídající různé
polohy a principy
pohybu a je si
vědom řízenosti a
návaznosti pohybu
interpretuje
pohybové vazby
v různých časových,
dynamických a
prostorových
obměnách
osvojí si některé
upside-down prvky

zvládne základní
principy limon
techniky (správné
postavení všech
částí těla v jejich
vzájemném vztahu,
rolování a cítění tzv.
high point – závěsný
bod, vedení horních
končetin, opozice,
pád, pérování a
odpérování,
zadržení napětí,
izolace)

zvládne základní
principy graham
techniky
(soustředění se na
střed těla jako zdroj
energie a emocí,
rychlé stažení
břišních svalů a
uvolnění –
kontrakce a release,
vyosení, skoky
v kontrakcích,
skoky v zakřivených
pozicích, nenadálé
výdrže, švihy a
uvolněné pády)
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v pohybových
variacích využívá
principy ostatních
technik (duncan
technika, limon
technika, graham
technika) a čerpá ze
všech získaných
dovedností
rozezná
charakteristické
znaky a principy
základních
tanečních technik
dokáže využít
masážních a
relaxačních cvičení
pro regeneraci těla
užívá odborné
názvosloví ze sféry
současných technik
dokaž e vyhodnotit
sve kvality a s
ohledem na ně
navrhne sve
mož nosti dalš ího
uplatně ní po
ukonč ení studia

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - KLASICKÁ TANEČNÍ TECHNIKA: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:













provede čistě
probrané prvky
zvládne složitější
vazby složené
z probraných prvků
a koordinuje je s
pohybem paží a
hlavy (u tyče a na
volnosti)
zvládne prvky u
tyče a na volnosti:
battement tendu
double, grand
battement jeté
piqué, grand
battement jeté en
cloche




zvládne techniku
točení
zvládne čistě
techniku skoku
zvládne prvky u
tyče a na volnosti:
petit rond de jambe
en l’air, temps-lié
pirouette en dehors,
en dedans



zvládne složitější
skokové vazby
složené z již
zvládnutých skoků
zvládne prvky u
tyče a na volnosti:
battement tombé,
pas de basque
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užívá odborné
názvosloví
uvede příklady
nejznámějších
baletů, jejich tvůrce
a autory hudby
vysvětlí
v jednoduchých
bodech vznik a
vývoj klasické
taneční techniky
zvládne prvky u
tyče a na volnosti:
grand rond de
jambe, grand
fouetté, tour lent,
pas balance
dokaž e vyhodnotit
sve kvality a s
ohledem na ně
navrhne sve
mož nosti dalš ího
uplatně ní po
ukonč ení studia

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - TANEČNÍ IMPROVIZACE A PRAXE: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:













během improvizace
využije všechny
získané poznatky o
hudbě, využívá
hudbu jako jeden ze
zdrojů inspirace a
dokáže posléze
slovně vysvětlit
vztah svého pohybu
a hudby
aktivně se podílí na
tvorbě choreografií,
přináší nové
podněty a verbálně
vyjádří vlastní
postoj
k zpracovanému
tématu (přináší
podněty
k pohybovému
zpracování,
výtvarnému tvaru
choreografie, light
designu, kostýmu,
rekvizitám)
aplikuje samostatně
do pohybových
úkolů zásady a
principy získané
v současné taneční
technice





citlivě reaguje na
pohyb a tělo
partnera
pohybově ztvárňuje
vybrané výtvarné
dílo, dokáže se jím
inspirovat a přenést
své pocity do
pohybu
dokáže se vyjádřit o
vlastním přístupu
k společné tvorbě



chápe rozdělení
prostoru podle
Labana (pohyb
v osmistěnu,
zkoumání vztahů
těla k okolnímu
prostoru) a umí ho
vysvětlit
vyjmenuje
významné
choreografy
současného tance a
jejich díla
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dokáže samostatně
vytvořit
choreografický
celek (sám zpracuje
myšlenku,
pohybový a
scénický tvar
choreografie)
objektivně zhodnotí
zhlédnuté dílo,
dokáže o něm
diskutovat a
zdůvodnit své
názory
při tvorbě využívá
svůj osobitý
pohybový slovník
dokáže objasnit
neoddělitelnost
intelektuální, citové
a tělesné složky
obsažené v tanci
dokaž e vyhodnotit
sve kvality a s
ohledem na ně
navrhne sve
mož nosti dalš ího
uplatně ní po
ukonč ení studia

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - TANEČNÍ SOUBOR: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:














aplikuje do
pohybových úkolů
zásady a principy
získané v ostatních
předmětech
tanečního oboru
zvládne
improvizované části
choreografií
reaguje citlivě na
hudbu, vědomě
pracuje s tempem a
dynamikou hudby
spolupracuje s
partnerem a se
skupinou




uplatňuje
interpretační
výrazové
schopnosti v
choreografii
(naplňuje výrazově
tanec)
vytvoří krátkou
taneční sekvenci na
dané téma
rozumí námětu
choreografie,
přináší své vlastní
podněty





přizpůsobuje se
rychle různým
prostorovým
podmínkám
vysvětlí obsah a
strikturu
choreografie
souboru
dokáže svou vlastní
pohybovou variaci
naučit ostatní žáky
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interpretuje co
nejpř esně ji dany
pohybovy ukol
reaguje na nenadale
změ ny v
choreografii
(schopně
imrpovizuje)
dokaž e př enest sve
pocity do pohybu a
nasledně je
zpracovat do vlastní
choreografie
dokaž e si pro svou
vlastní praci vybrat
vhodnou hudbu

5.4

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

5.4.2 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ DRAMATICKÁ TVORBA
Studijní zaměření Dramatická tvorba je koncipováno na základě vzdělávacího zaměření RVP ZUV Interpretace a
tvorba. Předměty Přípravná dramatická výchova , Dramatická průprava, Dramatika a slovesnost, Přednes, Umělecký
přednes, Práce v souboru, Dramatická tvorba, reprezentují vzdělávací oblast Interpretace a tvorba , Recepce a
reflexe .

5.4.2.1 UČEBNÍ PLÁN
Základní studium
I. stupně

PS/I
Předměty

Přípravná
dramatická výchova

1.r.

2.r.

1

1

Dramatická
průprava

1.r.

2.r.

2

2

3.r.

4.r.

5.r.

Základní studium
II. stupně

PS/II
6.r.

7.r.

1.r.

1.r.

2.r.

3.r.

4.r.

2

Dramatika
a slovesnost

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Umělecký přednes

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dramatická tvorba

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2

2

2

2

Jevištní
pohyb
Vysvětlivky k učebnímu plánu:
Nepovinný
předmět

PS/I - přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebnímu plánu:
1.
2.
3.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku, kteří jsou zařazeni do 1. ročníku PS/I. Žáci, kteří byli přijati ke
vzdělávání v 6 letech, jsou zařazeni do 2. ročníku PS/I a plní vzdělávací obsahi 2. ročníku PS/I.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali základní studium I. stupně v daném studijním zaměření,
začínají plnit vzdělávací obsah ve všech předmětech od 4. ročníku I. stupně.

Žáci, kteří projevili mimořádný talent a hlubší zájem o studium literárně-dramatického oboru mohou mít,
na základě doporučení učitele a rozhodnutí ředitele školy, od 4. ročníku I. stupně navýšenu hodinovou dotaci
v předmětech Dramatika a slovesnost a Přednes o 0,5 hod. týdně. Podmínkou navýšení hodinové dotace je výborný
prospěch ve všech předmětech studijního zaměření a pravidelná úspěšná reprezentace školy.
Ve studijním zaměření se organizuje Studium pro dospělé, jehož učební plán zahrnuje předmět Dramatická
tvorba s dotací ve výši 2 hodiny týdně. Vzdělávací obsah má v jednotlivých ročnících formu ročního studijního plánu,
který je součástí třídní knihy.
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5.4.2.2 UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ DRAMATICKÁ VÝCHOVA: 1. A 2. ROČNÍK PS/I
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:









zvládne základní prostorovou orientaci (pohyb
po celém divadelním prostoru)
reaguje pohybem na změnu hudby (rytmu a
tempa)
zvládne celým tělem vyjádřit zadaný tvar s
dětskou tematikou

v dětských hrách používá rekvizity
melodizuje a rytmizuje říkadla a jednoduché
básničky

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – DRAMATICKÁ PRŮPRAVA: 1. A 2. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Školní ročníkové výstupy
2. ročník

Žák:

Žák:












reaguje pohybem na změnu hudby (rytmu a
tempa)*
v dětských hrách používá rekvizity*
melodizuje a rytmizuje říkadla a jednoduché
básničky*
zvládne celým tělem vyjádřit zadaný tvar s
dětskou tematikou*
při pohybu v prostoru zastaví své tělo na povel
– štronzo
vnímá prostor jako celek a správně se v něm
pohybuje
je citlivý ke svým spolužákům – vědomě
spolupracuje s hereckým partnerem při
krátkých hereckých etudách





napodobuje postavy z dětského světa (známé
pohádkové bytosti, zvířata apod.)
při hrách využívá rekvizity
převypráví děj známé pohádky
používá zástupnou řeč

* platí pro žáky, kteří neabsolvovali PS/I
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – DRAMATIKA A SLOVESNOST: 3. - 5. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Školní ročníkové výstupy
4. ročník

Školní ročníkové výstupy
5. ročník

Žák:

Žák:

Žák:












orientuje se v textu rozpozná přímou a nepřímou
řeč
vědomě používá změny
zabarvení hlasu při mluvních
improvizacích
při práci s textem reaguje na
instrukce pedagoga k
přednesu a následně je
správně aplikuje
po četbě textu vyjádří svůj
názor







najde v textu pointu a
vlastními slovy ji popíše
správně artikuluje
vysvětlí, jakým způsobem se
změní divadelní dílo, když
záměrně použijeme jiné
dynamiky, zabarvení hlasu
(změna charakteru
divadelního díla)
při přednesu si uvědomuje
význam slov a používá
správný projev
četba a přednes je nosný,
obsahuje výrazové prostředky





využívá své životní
zkušenosti pro vlastní tvorbu
(povídka, báseň, apod..)
rozpozná chyby ostatních,
popíše je a navrhne řešení
používá pointy, metafory
dokáže zabarvením hlasu
změnit charakter postavy

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – DRAMATIKA A SLOVESNOST: 6. A 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
6. ročník

Školní ročníkové výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:









vědomě používá zástupnou řeč v dialogu s
partnerem
při improvizacích zdůvodní a obhájí svůj názor
samostatně vytvoří divadelní scénku, nebo
povídku či etudu
vysvětlí změnu v divadelním textu v závislosti
na změně temporytmu, zabarvení hlasu apod.






vytvoří krátký divadelní scénář, včetně obsazení
spolužáků do rolí, jevištních poznámek apod.
chápe a použije základní pravidla dramatické
hry - napíše divadelní etudu podle instrukcí a
začlení do ní divadelní prvky
nebojí se konfrontace a vysvětlí svůj názor na
daný divadelní text
spolupracuje se svými hereckými partnery při
společné práci na divadelní hře – rozdělení rolí,
práce na konečné podobě díla
při práci s textem umí vysvětlit podtext
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – UMĚLECKÝ PŘEDNES: 3. - 5. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Školní ročníkové výstupy
4. ročník

Školní ročníkové výstupy
5. ročník

Žák:

Žák:

Žák:










při četbě známého textu dbá
na správnou výslovnost,
nepolyká koncovky a
soustředí se na význam slov
při práci s vokály je umí
vědomě prodlužovat a
zkracovat
aplikuje zástupnou řeč při
improvizacích



vědomě uplatňuje dechovou
oporu (změna textu – změna
temporytmu)
reaguje na změny v
improvizovaných mluvních
cvičení změnou hlasu a rytmu




naučí se nazpaměť krátkou
povídku s adekvátním
přednesem
zvládne mluvní cvičení
využívá výrazových
prostředků - gradace a změny
intonace v hlase

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – UMĚLECKÝ PŘEDNES: 6. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
6. ročník

Školní ročníkové výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:









při dialogu využívá zástupnou řeč
využívá svůj hlas od šepotu přes znělý hlas až
do zvolání
promítne své zkušenosti do práce s divadelním
textem tím, že vyjádří na daný text svůj názor
najde v textu metafory






napíše krátký monolog či dialog, správně jej
přednese
při improvizacích využívá metafor, point,
vtipných situací
v divadelní hře adekvátně používá výrazové
prostředky
stejný divadelní text umí přečíst na základě
změn výrazu, temporytmu, dynamiky, zabarvení
hlasu (tj. pokaždé jinak)
při dialogu spolupracuje se spolužáky na
správném výrazu
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – DRAMATICKÁ TVORBA: 3. - 5. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Školní ročníkové výstupy
4. ročník

Školní ročníkové výstupy
5. ročník

Žák:

Žák:

Žák:












vnímá prostor i svého
partnera, spolupracuje s
partnerem
při výměně rolí v dramatické
hře změní charakter hrané
postavy
využívá hereckou paměť –
pamatuje si zadaný text
začlení do hry rekvizitu,
maňáska, loutku
rozpozná kladného i
záporného hrdinu








zvládá skupinovou
improvizaci na dané téma
dohraje krátkou divadelní
etudu (zapojením fantazie a
improvizace) pokaždé s jiným
koncem
využívá při improvizaci
příběhů z vlastního života
umí navázat vztah k
hereckému partnerovi
navazuje dialog s rekvizitou,
loutkou, maňáskem
pamatuje si vlastní
(smyšlený) text







životní zkušenosti přenáší do
dramatické hry
využívá textovou, pohybovou
i prostorovou paměť(zafixuje
si celkový tvar divadelní
etudy a zahraje ji)
své tělo využívá k vyjádření
emocí a pocitů (zima, štěstí,
radost, vítr apod.)
při divadelních improvizacích
využívá změn hudby, rekvizit
a kostýmů
co nemůže vysvětlit slovem,
vysvětlí zástupným gestem,
znakovou řečí, pohybem
celého těla

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – DRAMATICKÁ TVORBA: 6. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
6. ročník

Školní ročníkové výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:









při realizaci divadelního představení se účelně
zapojuje do práce
pohotově reaguje na kritiku a dále s ní pracuje
pracuje samostatně (např. sepíše krátký
divadelní scénář, zrežíruje ho, spolužáky obsadí
do rolí
na základě vlastních dovedností pojmenuje
chyby ostatních a poradí, jak je odstranit




při divadelním představení navazuje kontakt s
publikem
zvládá nepředvídatelné situace, dokáže v nich
improvizovat
v představení využije svých dovedností (zpěv,
hra na hudební nástroj, tanec, výtvarná
zručnost) pro jeho zkvalitnění
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – JEVIŠTNÍ POHYB: 3. - 5. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
3. ročník

Školní ročníkové výstupy
4. ročník

Školní ročníkové výstupy
5. ročník

Žák:

Žák:

Žák:











zvládne základní prostorovou
orientaci (pohyb nahoru,
dolu, vpravo, vlevo)
zvládne správné držení těla
(v klidu, v pohybu)
při pohybu reaguje na pauzu
v hudbě a na změnu tempa
pohybově improvizuje na
zadané téma (zvířecí,
přírodní, pohádková témata)





vnímá partnera a
spolupracuje s ním
(opakování, propojení,
doplnění partnera)
zvládne základní taneční
kroky (poskok, cval, chůze,
běh, přeskok)
zvládne složitější
prostorovou orientaci (pohyb
po diagonále)
zvládne pohyb s náčiním
(kroužky, míče, šátky, stuhy,
gumy)





vnímá pohyb partnera a
reaguje na něj
rozeznává dynamiku v hudbě
a zvládne základní dynamické
změny v pohybu
zvládne pohyb s rekvizitou
využívá prostorovou a
pohybovou paměť

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – JEVIŠTNÍ POHYB: 6. - 7. ROČNÍK I. STUPNĚ
Školní ročníkové výstupy
6. ročník

Školní ročníkové výstupy
7. ročník

Žák:

Žák:












vnímá horizontální i vertikální rozčlenění
prostoru
zvládne pohybovou koordinaci (složené
pohyby)
pohybem vyjádří základní emoce
propojuje pohyb se zvukem a slovem
opakuje, zrcadlí, graduje pohyb, zvládne
kánonický pohyb



vnímá vnitřní a vnější prostor
pracuje s napětím těla
při práci s partnerem využívá váhu těla (tah,
protitah, tlak)
pohybově ztvární emoce a zadané téma
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – DRAMATICKÁ PRŮPRAVA: PS/II
Školní ročníkové výstupy
1. ročník

Žák:











reaguje na herecké partnery
vnímá divadelní prostor - zvládne jevištní pohyb
při improvizacích reaguje pohotově a věcně
dohraje etudu dle své fantazie
používá zástupnou řeč
ovládá skupinové hry (např. asociační kruh)
zadaný text interpretuje jako aktuální sdělení
dokáže převyprávět svůj vlastní zážitek a použít pointu
správně artikuluje, používá větný důraz a pauzy
v rámci slovní improvizace převypráví zadaný text

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - DRAMATIKA A SLOVESNOST: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:















předvede cvičení s
asociacemi (volný
tok myšlenek) –
řízená, volná a
navazující
v divadelním textu
domyslí nové a
nepředvídatelné
konce
vybrané divadelní
představení,
rozhovor v Tv či v
rádiu, film s
divadelní tématikou
– zhodnotí a vyjádří
svůj názor, který
podloží argumentací
v herecké
improvizaci reaguje
na změny na základě
podnětů z okolí
(změna hudby,
rekvizit, partnerů) –
je pohotový






v dramatizaci umí
využít aktuální
informace
převede text do
jiného útvaru
najde v textu
podtexty
dovede si zvolit
adekvátní mluvní
cvičení
pro spolužáky
vybere vhodná
témata ke skupinové
improvizaci a vede ji







využívá svých
uměleckých
předností (psaní
básní, divadelních
scénářů, novinových
článků, kritik, slov k
písním, nákresy
kostýmů a scén
apod.)
dle svých zájmů a
schopností si zvolí
vhodný literární styl
pro zpracování
tématu
na základě instrukcí
pedagoga
interpretuje dobový
literární text
dovede se ztotožnit
s názorem jiného
autora a ten obhájit

152








rozliší a popíše
základní znaky
různých literárních
žánrů
v mluvním projevu
aplikuje osvojené
vědomosti a
dovednosti (správná
artikulace,
používání pauz,
temporytmus,
apod..)
při práci s textem
uplatňuje vlastní cit
k úpravě textu
dokáže rozebrat a
zhodnotit práci
ostatních, popř.
dopomoci k
odstranění chyb
při tvůrčím psaní
použije náležitou
výstavbu
dramatického textu

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - UMĚLECKÝ PŘEDNES: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:














spolupodílí se na
výběru vhodného
textu k přednesu
při práci s textem
vědomě používá
pauzy a pracuje s
nimi
používá osobité
výrazové prostředky
používá vhodnou
interpretaci v
závislosti na
literárním stylu






zvládne
improvizovaný
monolog na aktuální
téma (zprávy o
počasí, sportovní
přenos, hlasatel)
rozezná a pojmenuje
rozdíly v odlišných
textech
objasní rozdíly v
próze a poezii
moderuje koncerty,
představení
vytvoří vlastní
odborný výklad na
téma, které mu je
blízké







při dialogu
(divadelní hra) si
mění s partnerem
role a svým
postojem k roli mění
charakter dialogu
při práci s
monologem popíše
charakterové
vlastnosti divadelní
postavy a dovypráví
vlastními slovy
začátek i konec
divadelního příběhu
předvede práci s
textem v různých
rolí (např.
moderátor, reportér,
hlasatel)
zvládne si upravit
text
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samostatně si
vybere materiály k
přednesu
věcně zhodnotí
vyslechnutý přednes
pracuje se zpětnou
vazbou
dokaž e vyhodnotit
sve kvality a s
ohledem na ně
navrhne sve
mož nosti dalš ího
uplatně ní po
ukonč ení studia

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - DRAMATICKÁ TVORBA: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:














zhodnotí ročníkové
divadelní
představení
(formuluje klady a
zápory)
obhájí si vlastní
postoj k divadelní
roli
při práci na
divadelní hře
uplatňuje osvojené
dovednosti
pojmenuje činnosti
dramatické tvorby,
které se podílejí na
konečném tvaru
divadelního
představení








při práci s
partnerem používá
zrcadlení
(napodobuje svého
hereckého partnera
– postavením těla,
mimikou, gesty,
pohybem)
promítne do
charakteru postavy
své zkušenosti z
pozorování
ostatních lidí kolem
sebe
vysvětlí rozdíly v
různých typech
divadel a
divadelních her
vysvětlí pojem
alternace
v krátkých
divadelních etudách
zvládne zahrát roli
partnera







komunikuje s
publikem
vyjádří
charakteristiku
svého hereckého
partnera a dokáže
ho vhodně obsadit
do rolí a divadelních
činností
vyjádří názor na
sama sebe,
pojmenuje silné
stránky, slabé
stránky
pojmenuje
jednotlivé složky
divadelního
představení
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v divadelní hře si
vyzkouší alternaci
podílí se na
divadelním
představení jako
celku (divadelní role
a související
činnosti)
pro svoji
individuální
hereckou etudu si
vybere divadelní
tvar, který mu je
blízký (např.
monolog, přednes,
přednáška,
reportér)
spolupodílí se na
výběru typu
divadelního
představení
(muzikál, komedie,
tragédie, divadelní
představení s prvky
improvizace apod.)
dokaž e vyhodnotit
sve kvality a s
ohledem na ně
navrhne sve
mož nosti dalš ího
uplatně ní po
ukonč ení studia

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - JEVIŠTNÍ POHYB: 1. - 4. ROČNÍK II. STUPNĚ
Školní ročníkové
výstupy
1. ročník

Školní ročníkové
výstupy
2. ročník

Školní ročníkové
výstupy
3. ročník

Školní ročníkové
výstupy
4. ročník

Žák:

Žák:

Žák:

Žák:













při společné práci
uplatňuje osvojené
pohybové
dovednosti
vysvětlí záměr
zvoleného
představení (výběr
tématu)
je schopný
sebereflexe a reflexe
společné práce





pracuje s napětím,
udrží napětí v
pohybu i v klidu
reaguje na změny v
přestavení (je
schopen
improvizace)
rozumí své roli a
tématu představení






tvoří samostatně
krátké pohybové
etudy na zadané
téma
naplňuje pohybově a
výrazově svou roli
zvládne základní
akrobatické prvky
(kotoul, stojka,
hvězda, pády)
se orientuje v
žánrech
nonverbálního
divadla, vysvětlí
termín nonverbální
divadlo, pantomima,
klauniáda, fyzické
divadlo, nový cirkus
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zvládne základy
kontaktní
improvizace
(využívá tíhu těla k
opoře, zvedání,
válení, naskočení na
partnera)
podílí se na vzniku
představení, je
schopen vybrat
téma a volit
adekvátní jevištní a
výrazové prostředky
aktivně se podílí na
vzniku
absolventského
představení (žáci
vybírají téma,
kostýmy, hudbu,
prostor, kulisy,
rekvizity, podílejí se
na režii)

6

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Škola je otevřena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. se zdravotním handicapem,
zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním), kteří prokáží nezbytné předpoklady pro
vzdělávání.
Škola prostřednictvím podpůrných a vyrovnávacích opatření zabezpečí žákům odpovídající podmínky pro
vzdělávání.
V případě potřeby a splnění nezbytných náležitostí (posudek pedagogicko-psychologické poradny nebo
speciálně pedagogického centra, žádost zákonného zástupce žáka, souhlas ředitelky školy) zajistí škola
vzdělávání žáků podle individuálního vzdělávacího plánu dle § 3 vyhlášky 27/2016 Sb. či podle plánu
pedagogické podpory vypracovaného dle § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb1 v jejím aktuálním zněním.
Individuální vzdělávací plán bude vycházet ze školního vzdělávacího programu a bude zpracován ve
spolupráci s příslušným školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka, a to nejpozději
do 1 měsíce po zahájení vzdělávání žáka. Individuální vzdělávací plán bude součástí dokumentace žáka.
Škola je vybavena:


speciálním zařízením pro zrakově handicapované žáky, které zabezpečuje prostorovou
orientaci v celé budově,



speciálním sociálním zařízení pro tělesně handicapované žáky,



schodolezem, který zajišťuje přístup tělesně handicapovaným žáků do učeben v 1. patře
budovy.

1

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v aktuálním znění.
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7

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

Škola zabezpečí vzdělávání mimořádně nadaných žáků, jejichž rozložení schopností dosahuje
mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých uměleckých
oblastech. Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské zařízení.
Škola prostřednictvím podpůrných opatření zabezpečí žákům odpovídající podmínky pro vzdělávání.
V případě potřeby a splnění nezbytných náležitostí (posudek školského poradenského zařízení, žádost
zákonného zástupce žáka, souhlas ředitelky školy) zajistí škola vzdělávání žáků podle individuálního
vzdělávacího plánu dle § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb2. Individuální vzdělávací plán bude vycházet ze
školního vzdělávacího programu a bude zpracován ve spolupráci s příslušným školským poradenským
zařízením a zákonným zástupcem žáka, a to nejpozději do 3 měsíců po zjištění mimořádného nadání žáka.
Individuální vzdělávací plán bude součástí dokumentace žáka.
Škola rovněž realizuje vzdělávání žáků mimořádně talentovaných, kteří dlouhodobě prokazují
nadprůměrné studijní výsledky a projevují zájem o studium uměleckých oborů na vyšších typech
uměleckých škol.
Vzdělávání mimořádně talentovaných žáků zahrnuje:


navýšení týdenní hodinové dotace a prohloubení vzdělávacího obsahu v příslušných
předmětech školního vzdělávacího programu,



uplatnění odpovídajících metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání,



širší zapojení žáků do veřejných prezentací školy, soutěží, přehlídek, mezioborových
projektů apod.,



2

konzultace s odborníky na vyšších typech uměleckých škol.

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v aktuálním znění
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8

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

8.1

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

I. 8.1.1 ZÁSADY HODNOCENÍ
Hodnocení žáků provádíme tak, abychom:


průběžně poskytli žákovi objektivní zpětnou vazbu, tj. objasnili mu, kde se v daném
okamžiku nachází na své cestě k cíli a poskytli mu doporučení, jak má postupovat, aby
prohloubil či zlepšil své znalosti a dovednosti,



poukázali na individuální pokrok žáka, tzn. citlivě zhodnotili jeho vývoj v určitém
časovém období tak, abychom ho motivovali k další práci,



respektovali speciální vzdělávací potřeby či momentální životní situaci žáka,



posoudili míru splnění školních ročníkových výstupů v jednotlivých předmětech,



zprostředkovali žákovi srovnání s jeho vrstevníky nebo ostatními žáky, a tím mu
napomohli k formování adekvátního sebepojetí (např. u příležitosti soutěží, přehlídek,
skupinových či kolektivních činností, v hudebním oboru v rámci postupových zkoušek,
ve výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru při hodnocení ročníkových prací
či představení),



posoudili míru zapojení žáka do školních aktivit (veřejných prezentací, společných
činností a projektů, přehlídek, soutěží atd.) a intenzitu a efektivitu jeho domácí přípravy,



poskytli žákovi prostor pro sebehodnocení, pro formulování a zdůvodnění názorů na jeho
výkon i přístup ke vzdělávání, na jeho individuální přínos v rámci společných činností
a na výkon i přínos jeho spolužáků.

II. 8.1.2 ZPŮSOBY HODNOCENÍ
Průběžné hodnocení (během školního roku) provádíme: formou klasifikace – známkou 1 - 4, která je
vždy žákovi objasněna tak, aby mu přinesla věcnou informaci o kladech, příp. nedostatcích jeho výkonu
či práce za určité období; slovním hodnocením – výstižným ústním nebo písemným výrokem.
Shrnující hodnocení (pololetní a závěrečné vysvědčení) provádíme klasifikačními stupni 1 - 4 dle
vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání v aktuálním znění.
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8.2

OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

Mezi dlouhodobě sledované oblasti vlastního hodnocení školy patří:


Vedení pedagogického procesu (ŠVP, vzdělávací nabídka, spolupráce a výstupy
předmětových týmů, adaptační program začínajících učitelů, využívání materiálního
vybavení)



Výuka (motivace a komunikace ve výuce, kvalita plánování výuky, stavba hodiny, práce
s cílem a hodnocení, aktivizace žáka)



Kvalita výsledků žáků



Akce a aktivity školy (úroveň veřejných prezentací školy, četnost zapojování žáků do
společných aktivit a činností, spoluúčast rodičů a žáků na akcích školy, oblíbenost a
smysluplnost aktivit)



Profesní rozvoj zaměstnanců školy (efektivita samostudia, vzájemné sdílení, cíl a výstup
plánu osobního a profesního rozvoje)



Kultura a klima školy (úroveň kultury leadershipu, komunikační systém školy, úroveň
spolupráce a zapojení do naplňování vize školy žáků-učitelů-rodičů, zřizovatele-školy,
úroveň a podoba vzájemných vztahů, podnětnost a vzhled prostředí školy)
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