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2.   CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

2.1 POČET OBORŮ, VELIKOST 

 

Soukromá základní umělecká škola Blansko je školou čtyřoborovou: 

- taneční obor (dále jen TO) 

- hudební obor (dále jen HO) 

- výtvarný obor (dále jen VO) 

- literárně-dramatický obor (dále jen LDO) 

 

Detašovaná pracoviště a výuka na nich: 

Lipovec - hudební obor  

Kotvrdovice - hudební a taneční obor 

Sloup v Moravském krasu - hudební obor 

Ráječko - hudební obor  

Doubravice - hudební obor 

Vysočany - hudební obor 

Adamov - pozastavená činnost 

Jedovnice - pozastavená činnost 

 

 

Vzdělávání se člení na přípravné studium a základní studium pro 1. a 2. stupeň a 

v některých vyučovaných předmětech na studium pro dospělé. 

 

Kapacita školy dle zařazení do sítě škol MŠMT ČR je 901 žák. 
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2.2 HISTORIE A SOUČASNOST 

 

       V roce 1990 byla založena Taneční škola manželů Jeřábkových /dále jen 

TŠmJ/ Blansko. Zpočátku byla její hlavní náplní výuka lidových tanců, stepu a 

současného tance. Škola působila v prostorách tehdejšího Klubu ČKD Blansko. 

Žákovská základna se postupně rozšiřovala, k tanci bylo přidáno zvykosloví, 

zpěv a základy hry na zobcové flétny. V té době začala gradovat snaha o 

založení, resp. přetransformování původní Taneční školy na čtyřoborovou 

základní uměleckou školu, tzn. s obory tanečním, hudebním, výtvarným a 

literárně-dramatickým. Po přípravě a zpracování tohoto projektu byla koncepce 

schválena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a od 1.9.1994 

začala škola fungovat v současné podobě. Byla zařazena do sítě škol MŠMT 

ČR. 

       Mimo působení v Blansku byla zřizována v okolních obcích elokovaná 

pracoviště s výukou zejména tanečního oboru, aby bylo zájemcům o výuku 

usnadněno toto vzdělávání navštěvovat (nemuseli dojíždět do Blanska). Zájem o 

tento způsob výuky byl žádaný, rovněž snaha o maximální možnou prezentaci 

žáků a tzv. otevření se veřejnosti začalo být aktuální, a pro žáky i veřejnost 

zajímavé a žádané.  

 

       Veškerá výuka od počátku musela splňovat osnovy výuky a časové plány 

dle dokumentů vydaných a schválených MŠMT ČR. Další aktivity, jakými byla 

i nadále činnost např. folklórních souborů Drahan a Drahánek, taneční skupiny 

pro předtančení, později Star dance Blansko a Tap dance studia Blansko, byla 

prováděna jako nadstandardní výuka. Pro každý taneční žánr který se v SZUŠ 

vyučoval jsme měli specialisty pro tento žánr, ale aby bylo možno dosáhnout 

požadovaných výsledků, neučil každý vše bez ohledu na odbornost nebo 

zkušenost, ale např. klasický tanec a lidový tanec vyučovala ředitelka školy 

Miluše Jeřábková, absolventka Taneční konzervatoře Brno a tanečnice ND Brno 

a  divadla ve Vídni, step vyučoval Roman Matal, tanečník a stepař oceněný 

Frankem Towenem, žák Radka Balaše a podobně. 

Postupem času se stabilizoval učitelský sbor i v ostatních oborech, zejména 

v oboru hudebním, který se začal rozšiřovat oproti původním předpokladům. 

Postupně se rozrůstal učitelský sbor jak o interní, tak o externí učitele.  

        

       V současné době škola nabízí žákům ucelené a komplexní múzické vzdělání 

ve všech čtyřech oborech,  seberealizaci, uplatnění jednotlivců, skupin a 

souborů. Působiště školy se z hlavního sídla školy v Blansku rozšířilo na 

pobočky zřizované na vesnicích. Ke stěžejním cílům patří prezentace žáků a 

potažmo školy na veřejnosti, reprezentace školy a města Blanska doma i 

v zahraničí, což na osobnosti žáků působí také jako motivační a aktivizující 

prvek k jejich dalšímu vzdělávání a zdokonalování se. 
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Důležitým znakem školy je mezioborová spolupráce, kooperace je rozvíjena 

nejen mezi hudebníky, ale např. mezi hudebním a tanečním oborem, tanečním a 

výtvarným oborem, literárně-dramatickým a hudebním oborem. 

        

       Od počátku vzniku školy, vzhledem k dřívějším kontaktům manželů 

Jeřábkových, se žáci a kolektivy školy zúčastňovali nejen místních vystoupení, 

vystoupení na regionálních i republikových festivalech, ale dokonce se 

zúčastňovali i festivalů zahraničních. Byl to např. Světový folklorní festival v 

Burse v Turecku, Evropské festivaly v Saarbrückenu ve Spolkové republice 

Německo, v Holandsku, ve Francii, v Polsku, Světový folklorní festival Porto 

Grande v Portugalsku, celovečerní představení a hudební večery v letoviscích 

Makarské riviery, setkání škol zemí Visegrádské čtyřky v Mohácsi v Maďarsku, 

kde účinkovali žáci TO a HO, svoje práce zde vystavovali žáci VO, mezinárodní 

folklorní festival v Masse v Itálii, Folklórní festival v Levicích na Slovensku a 

další. Stepařské týmy a jednotlivci Tap dance studia Blansko se pravidelně 

zúčastňovali republikových, evropských i světových mistrovství ve stepu. 

Častým účinkováním žáků a pedagogů všech oborů při různých kulturních a 

společenských akcích ve městě Blansko se škola stala partnerem města. 

 

       Žáci školy se taktéž zúčastňují soutěží vyhlašovaných MŠMT ČR, kde 

postupují do krajských kol. Každoročně je několik absolventů školy přijato na 

Konzervatoř a další umělecké školy vyššího typu (taneční, hudební, výtvarný). 
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2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU 

 

       Škola má průměrně 30 pedagogů. Pedagogický sbor je převážně mladý, 

genderově vyvážený, odborným zaměřením zcela pokrývá požadavky na 

vzdělávání všech vyučovaných uměleckých oborů a studijních zaměření. Působí  

nejen v hlavním sídle školy, ale i na elokovaných pracovištích.  

 

Pedagogický sbor je tvořen schopnými a akčními pedagogy, kteří jsou schopni 

pracovat v týmu a neustále rozvíjet svoje znalosti, přinášet do výuky nové 

metody. Jsou v něm zastoupeni zkušení učitelé, kteří na škole vyučují již řadu 

let a někteří z nich jsou výkonnými umělci, působícími v různých orchestrech a 

skupinách. Dále je pedagogický sbor tvořen i mladými, začínajícími pedagogy, 

kteří absolvovali různé pedagogické stáže doma i v zahraničí, a účastní se 

rovněž aktivně různých soutěží a koncertů. O kvalitě pedagogického sboru 

vypovídá řada významných úspěchů žáků v tuzemských i mezinárodních 

soutěžích, zejména v tanečním oboru, a dále přijetí žáků na střední, vyšší 

odborné a vysoké školy s uměleckým zaměřením nebo na pedagogické školy. 

V neposlední řadě svědčí o kvalitě výuky i mnoho koncertů, výstav a dalších 

veřejných akcí, reprezentace města Blanska  a České republiky.  

 

Ředitelství školy vysílá svoje pedagogy v rámci dalšího vzdělávání pedagogů na 

různé akreditované semináře, kurzy, přednášky a školení. 

Volná pracovní místa pedagogů jsou obsazována na základě výběrového řízení a 

pohovorů, oslovením výkonných umělců nebo na základě doporučení stávajících 

pedagogů nebo pedagogů uměleckých středních, vyšších odborných a vysokých 

škol. Na částečné úvazky jsou zaměstnáváni studenti vyšších ročníků 

konzervatoří a JAMU, kteří mají  po ukončení svého studia získat, v případě 

spokojenosti ředitelství, plný úvazek na naší škole. 

V hudebním oboru byly zřízeny předmětové komise, které mají svoje předsedy, 

a ti jsou podřízeni vedoucímu hudebního oboru, jmenovaného ředitelstvím 

školy. Tento komunikuje o aktuálních poznatcích a problematice s ředitelstvím 

školy. Samozřejmě není vyloučena ani přímá vazba mezi předsedou předmětové 

komise a ředitelstvím školy. Další předmětové komise jsou zřízeny v oborech 

tanečním a výtvarném. V LDO, vzhledem k jednomu vyučujícímu, jedná tento 

přímo s ředitelstvím  školy. Zřízením předmětových komisí vzniká lepší 

komunikace, informovanost i zpětná vazba mezi pedagogy a ředitelstvím školy. 

Všichni učitelé školy tvoří pedagogickou radu, ve které se řeší několikrát ročně 

veškeré záležitosti spojené s uměleckým a organizačním provozem školy.   
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2.4 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, REGIONÁLNÍ A MEZINÁRODNÍ   

SPOLUPRÁCE 

 

- vánoční koncerty HO a TO 

- koncerty učitelů 

- závěrečné a absolventské koncerty a vystoupení 

- adventní koncerty v kostele sv.Martina Blansko 

- folklórní večery, stepařský večer 

- spoluúčinkování na Živém Betlému v zámeckém parku v Blansku  

- účast na oslavách Mezinárodního dne žen  

- účinkování na oslavách 1.máje 

- účinkování na Historickém jarmarku spojeném s oslavou Dne dětí  

- Rozsvěcování vánočního stromu 

- Tříkrálový koncert 

- prezentace absolventů školy – výstavy, koncerty 

- výtvarný plenér – Kino Blansko, hlavní budova školy- foyer 

- tradiční koncerty pro seniory v Senior centru a v Domě s pečovatelskou 

službou v Blansku 

- organizování okresních a krajských kol soutěže ZUŠ TO vyhl. MŠMT ČR 

- spolupráce s městem Blansko - účast na akcích města 

- spolupráce s partnerskými městy města Blanska 

- účast na folklórních festivalech  

- účast na mezinárodních tanečních a hudebních festivalech v Evropě  

- organizace soutěží ve společenských tancích "O blanenský pohár" 

- Den kultury a sportu - Půlmaraton Moravským krasem 

- účast  na pěveckých soutěžích různého typového zaměření a žánru,  

          např. Zpěváček Jihlava 

- spolupráce s konzervatoří Brno 

- plesová předtančení v Blansku, okolí a dle poptávky (Brno, Praha, Soláň, 

Vyškov...) 

- předtančení v kurzech společenského tance 

- příprava žáků pro přijetí ke studiu na školy s uměleckým zaměřením 

- účast žáků na Letní škole staré hudby Prachatice 

- účast žáků na hudebních kurzech s klavírním zaměřením v Mikulově 

- umělecká spolupráce se Zámkem Lysice 

- pořádání Improligy (LDO) 

- účast žáků na Letní škole tance 
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2.5 VYBAVENÍ ŠKOLY A JEJÍ PODMÍNKY 

 

       Hlavním sídlem školy je budova Dělnického domu v Blansku, který je 

majetkem města Blanska, ve správě Kulturního střediska města Blanska. 

V nedávném období prošel Dělnický dům rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací, 

což přispělo ke zlepšení technické a estetické úrovně školy. Taneční obor 

disponuje dvěma tanečními sály s tyčemi, zrcadly, klavíry pro korepetici, audio 

a video technikou, s možností zapůjčení dalšího společenského sálu a hlavního 

sálu s vybaveným jevištěm, který je využíván na akce většího charakteru i pro 

HO a LDO.  Pro HO a LDO jsou k dispozici vybavené učebny, pro VO je k 

dispozici ateliér. Besídky a koncerty HO menšího rozsahu se konají na malém 

jevišti vybudovaném v jednom z tanečních sálů (S4). VO má možnost 

prezentovat svoje práce v prostorách  foyer II. Dělnického domu a v předsálí 

Kina Blansko.  

 

Učebny hudebního oboru v počtu sedmi, jsou v hlavním sídle školy standardně 

vybaveny pianiny a keyboardy. V jednom ze dvou  tanečních sálů školy je 

vybudováno pódium s koncertním křídlem, které slouží nejen pro výuku, ale i 

pro koncertní využití. Podle potřeb jednotlivých specializací a oborů jsou 

pracoviště školy vybavena dalšími hudebními nástroji, CD přehrávači a 

audiovizuální technikou. V případě potřeby má škola možnost si pronajmout 

další koncertní sál v budově, ve které sídlí, který je vybaven křídlem, s 

kapacitou cca 100 míst nebo dále velký sál s jevištěm, kde je rovněž koncertní 

křídlo a sál má kapacitu 350 míst. Dále má škola k dispozici z větších nástrojů 

cimbál, kontrabas, bicí soupravu a tympány. Jeviště v hlavním sále je vybaveno 

divadelním světelným parkem a ozvučením. V případě tanečních vystoupení má 

škola k dispozici baletizol. 

 

Taneční a literárně-dramatický obor využívá k výuce sály školy vybavené 

didaktickými pomůckami, žíněnkami, gymnastickými koberci a doprovodnými 

nástroji. V případě větších akcí tanečního oboru, jako jsou např. závěrečná nebo 

absolventská vystoupení využívá škola již zmíněný velký sál s jevištěm.  

Taneční a literárně-dramatický obor má k dispozici bohatě vybavenou 

kostymérnu, která je každoročně doplňována o další kostýmy. 

 

Výtvarný obor má k dispozici atelier se základním vybavením. Práce žáků 

výtvarného oboru jsou vystavovány ve foyeru budovy. Absolventské práce žáků 

jsou vystavovány ve foyeru Kina Blansko. 

 

Na detašovaných pracovištích probíhá výuka hudebního a tanečního oboru ve 

třídách a tělocvičnách základních škol, které jsou vybaveny pianiny, keyboardy 

a audiotechnikou. 
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Všechny učebny a taneční sály v hlavní budově školy a prostory detašovaných 

pracovišť jsou schváleny pro potřeby výuky hygienou a příslušným stavebním 

úřadem. 

 

Pro rodiče dětí, kteří na své ratolesti čekají po dobu výuky, jsou v budově 

určeny prostory pro rodiče (foyer II). Pro potřeby zejména tanečníků a jejich 

pedagogů jsou v objektu k dispozici šatny a sprchy. Výuka na elokovaných 

pracovištích probíhá v učebnách nebo tělocvičnách základních škol. 

Materiální vybavení je každoročně rozšiřováno, obnovováno a modernizováno. 

Škola vlastní také množství hudebních nástrojů, které zapůjčuje žákům i 

pedagogům (např. bicí souprava, cimbál, kontrabas, flétny, housle). Kromě toho 

škola disponuje dobře vybavenou kostymérnou, která obsahuje kromě kostýmů 

také řadu rekvizit, náčiní, kulis a dalšího uměleckého inventáře, jenž bývá hojně 

využíván pro akce školy, případně zapůjčován dle možností i na mimoškolní 

kulturní akce. Škola disponuje kvalitní zvukovou technikou a ve spolupráci s 

dalšími partnery (KSMB, Bek Sound, Hifiklub, ARTV a dalšími) má k dispozici 

venkovní zastřešené pódium 8x6 m, mobilní i stálý světelný park, nahrávání 

koncertů, zpracování playbecku pro  venkovní akce, pořízení videozáznamů z 

akcí školy. Škola vlastní rozsáhlý archiv videozáznamů z koncertů, představení 

a akcí. 

 

Škola dále disponuje nabídkou notového materiálu a odborné literatury, která je 

pedagogy sledujícími nové trendy ve výuce systematicky rozšiřována ve všech 

odděleních a oborech, vlastní bohatý výběr CD nosičů a bohatý archiv DVD z 

koncertů a vystoupení. 
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3.   ZAMĚŘENÍ A VIZE ŠKOLY 

 

3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 

 

       Cílem Soukromé základní umělecké školy Blansko je poskytnutí kvalitního 

múzického vzdělání žákům ve všech uvedených oborech, včetně přípravy 

jedinců na talentové a přijímací zkoušky pro vyšší stupně škol s uměleckým 

zaměřením, a to nejen v hlavním sídle školy, ale také na elokovaných 

pracovištích, zřizovaných na vesnicích, kde situace mnohdy neumožňuje 

poskytování uměleckého vzdělávání dětem v hlavním sídle školy, zejména 

mladším dětem z důvodu dojíždění. 

       Další prioritou v existenci školy je vychovávat a vést k umění děti již od 

nejútlejšího věku, čímž vyplývá snaha o podchycení zájmu rodičů dětí 

předškolního a mladšího školního věku. Nabízíme jim možnost přípravné 

estetické výchovy a profilace žáků, která spočívá v náboru dětí s nabídkou 

výuky komplexní, v níž se přirozeně prolíná činnost hudební, pohybová a 

taneční, výtvarná, literární a dramatická. V průběhu jednoho až dvou roků lze 

poté doporučit rodičům dětí pokračování ve zvoleném či zvolených oborech, 

které odpovídají věku, schopnostem, dovednostem a zájmu dítěte. Z tohoto 

konkrétního zaměření lze vysledovat snahy o následné prolínání oborů a chápání 

umění jako kompletního a uceleného vzájemně se ovlivňujícího celku činností. 

       Poskytnutím kvalitního múzického vzdělání žákům ve všech oborech 

výuky, a následně na to umožněním a zajištěním seberealizace  žáků ve 

společenském a kulturním životě, prezentací výsledků jejich práce i reprezentací 

na soutěžích, přehlídkách a festivalech, včetně důstojných reprezentací města, 

okresu i republiky, vytváříme velmi silnou motivaci žáků, která přispívá k 

vyšším výkonům, zájmu o výuku a zároveň je širokou veřejnou kontrolou 

úrovně výuky jednotlivých pedagogů a vedení školy. 

 

       Specifikou této školy je, že již od počátku měla plně obsazený pedagogicky 

i ročníkově taneční obor, vzhledem k přetransformování se z Taneční školy 

manželů Jeřábkových, nevyjímaje reprezentační kolektivy Folklorní soubor 

Drahan (založen v r. 1974) a Folklorní soubor Drahánek (založen v r. 1979), 

které současná ředitelka Miluše Jeřábková od počátku vede. Oba soubory, 

včetně Cimbálové muziky Drahan, jsou dosud nedílnou součástí školy a 

reprezentanty školy i města Blanska na domácí i zahraniční půdě. Rovněž 

stepařské oddělení mělo položeno základy již v TŠmJ a pod vedením Romana 

Matala a jménem Tap dance studio Blansko získávalo ocenění na 

republikových, evropských i světových šampionátech, za zmínku stojí také 

účinkování v několika televizních pořadech. Po dobu 12 ročníků pořádala SZUŠ 

Mistrovství republiky ve stepu s mezinárodní účastí.  
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       Díky dobré spolupráci školy s městem Blansko se tradicí stala plesová 

předtančení formací i sólových párů reprezentačního kolektivu Star Dance, která 

bývají využita i pro jiné městské, ale i republikové akce a události. Star Dance 

se také zúčastňuje pravidelně tanečních soutěží, kde získávají zasloužená 

ocenění.  

 

       V současné době je vyučováno v tanečním oboru ve všech tanečních 

předmětech pod vedením aprobovaných pedagogů. 

 

       Kromě výše uvedených aktivit se neustále rozrůstá a svoji úroveň zvyšuje 

obor hudební, který je čím dál více vyhledáván zájemci o hru na hudební 

nástroje nebo o sólový zpěv. Nově otevřenými studijními zaměřeními se stala 

hra na bicí nástroje, příčnou flétnu, trubku a hra na cimbál. Dále v oboru 

hudebním jako kolektivy pracují školní pěvecký sbor, flétnový soubor, flétnový 

komorní soubor, kytarový soubor a komorní pěvecký sbor. 

 

       Neméně vyhledávanými obory jsou však také obory výtvarný a literárně-

dramatický, které se snaží nabídnout atraktivní a osobité pojetí. Literárně-

dramatický obor, byť v plenkách, zaujal mladou veřejnost novinkou - 

Improligou, kterou lze přirovnat k pojetí divadla jako hokejového zápasu. Česká 

improvizační liga je zatím nejnovější formou literárně-dramatického umění a na 

veřejnosti zájem o ni stále stoupá. 

 

       Výtvarný obor je specifický v hledání osobitého talentu a zájmu žáků, 

s cílem jej rozvíjet, zdokonalovat a obohacovat. 
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3.2 VIZE ŠKOLY 

 

       Cílem školy je vzdělávat a vychovávat z žáků osobnosti s kladným vztahem 

ke kulturním a uměleckým hodnotám, národním tradicím, formovat u nich 

postoj  k umění a vést k udržování a předávání kulturních tradic. Ze stěžejního 

cíle vyplývají školní vize, které zastřešují  dílčí cíle jednotlivých oborů, 

studijních zaměření a kompetenčních závazků. 

 

 

 

Vize: 

 

 zaměření se na individualitu každého z žáků, volba osobního přístupu, 

partnerská spolupráce učitele i žáka nejenom ve vyučovacích hodinách, 

ale i na scéně  

 

 získávání dobrých výsledků, jejich následné prezentace a reprezentace 

školy na veřejnosti v regionu, doma i v zahraničí 

  

 snaha o výchovu mladých, sebevědomých umělců, kteří pracují se 

zájmem, s nadšením, chtějí se uplatnit v uměleckých profesích, ale i hrát, 

zpívat, tvořit jen tak pro radost ve svém osobním životě 

 

 v budoucnu využívat dle možností všech dostupných moderních a 

netradičních metod výuky, potažmo i technických prostředků 

  

 udržet kvalitní úroveň výuky ve všech oborech, udržet existenci všech 

oborů, eventuelně rozšířit škálu studijních zaměření 

 

 i nadále se v hojném měřítku zúčastňovat soutěží ZUŠ, festivalů, aktivně 

se podílet na reprezentaci města, regionu, republiky 

 

 kvalitně a soustavně rozvíjet již zavedenou a žádanou spolupráci s 

městem 
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4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

4.1 STRATEGIE PRO KOMPETENCI K UMĚLECKÉ KOMUNIKACI 

 

 za použití vhodných metod, prostředků, postupů a pomůcek vedeme žáky 

k osvojování vědomostí, dovedností, schopností, postojů a návyků 

v oblasti uměleckého vyjadřování 

 předáváme žákům jak teoretické tak praktické zkušenosti o technice, 

technikách potřebných k uměleckému vyjadřování a vytváření 

 vedeme žáky za pomocí vhodných ukázek a vzorů k chápání uměleckého 

díla, k otevřené diskusi a kritickému myšlení 

 umožníme žákovi takový postup a rozvoj, který odpovídá jeho 

individuálním  i věkovým možnostem a schopnostem 

 klademe důraz na trpělivost, pečlivost, nezapomínáme na laskavost, 

pracujeme s radostí v partnerském dialogu s žákem 
 

 

4.2 STRATEGIE PRO KOMPETENCI OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ 

 

 uvědomělou kolektivní a týmovou prací podporujeme a upevňujeme 

sociální kontakt 

 podporujeme seberealizaci a prezentaci žáků formou vystoupení, 

přehlídek, výstav k osobnostnímu růstu mladého umělce 

 vhodnou motivací vedeme žáky k pravidelné, promyšlené a kreativní 

umělecké činnosti, zdůrazňujeme nutnost přípravy a tréninku 

 vychováváme žáky k aktivní spolupráci a vedeme je k odpovědnosti za 

realizované dílo 

 analyzujeme a hodnotíme žákovo dílo dle předem zvolených 

odpovídajících kritérií, podněcujeme k sebehodnocení a k hodnocení žáků 

vzájemně 
 

4.3 STRATEGIE PRO KOMPETENCI KULTURNÍ 

 

 pěstujeme u žáků smysl pro estetično, cit pro krásu, vytváříme kladný 

vztah ke kultuře a umění 

 motivujeme žáky i rodičovskou veřejnost k návštěvě kulturních akcí, 

organizovaných školou i jiných 

 informujeme rodiče a spolupracujeme s nimi tak, aby působení na žáky 

bylo cílené a komplexní 

 hledáme souvislosti, snažíme se o mezioborové propojení a spolupráci 
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5.   VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ 

 

5.1 PŘÍPRAVNÁ ESTETICKÁ VÝCHOVA 

 

 
 

       Téměř od počátků existence školy se místo přípravných výchov 

jednotlivých oborů osvědčila metoda přípravné estetické  výchovy, dříve 

existující pod označením Syntetický obor. Tato výchova spočívá v přípravě dětí 

předškolního věku, kterým je předkládána veškerá škála uměleckého 

vyjadřování /tanečního, hudebního, výtvarného a literárně-dramatického/, dále 

po dohodě s rodiči dostává dítě možnost samostatné profilace a není tak 

omezeno zařazením na počátku studia do jediného oboru. Má tak možnost 

vyzkoušet si svoje schopnosti a dovednosti v celé šíři uměleckých žánrů a 

zaměření. V této tzv. syntetické výchově dítě dostává prostor pro získávání a 

rozvoj pohybového a tanečního talentu, pro který je vymezena největší časová 

dotace, což je 30 minut. V dalších 60 minutách má dítě možnost nenásilnou a 

přirozenou formou, jejímž základem je prolínání a plynulý přechod, pronikat do 

tajů hudebního, výtvarného a literárně-dramatického světa. Organizace a střídání 

činností je zcela v kompetenci vyučujícího, přičemž je vyučovací celek, jehož 

časová dotace činí 2 vyučovací hodiny /dále jen v. h./, zpravidla zastřešen 

zvoleným tematickým námětem či motivačním příběhem. 

       Tato forma práce s dětmi předškolního věku je ověřená, osvědčila se léty 

praxe a jejím výsledkem je téměř 90% pokračování těchto žáků ve studiu 

vybraného či pedagogem doporučeného oboru, resp. více oborů. Při 

nedostatečné profilaci žáka může tento navštěvovat přípravnou estetickou 

výchovu ještě jedním rokem, což vede k diferenciaci na přípravnou estetickou 

výchovu předškoláků začátečníků a přípravnou estetickou výchovu předškoláků 

a mladších školáků pokračujících v oboru, kteří dosud nejsou rozhodnuti pro  

vhodné umělecké zaměření. Systém hromadné přípravy žáků pro studium 

v jednotlivých oborech má své neopomenutelné klady, které úzce souvisejí se 

zaměřením školy a výchovně vzdělávacími strategiemi, neboť propojení 

uměleckých oborů a jejich průřezový charakter je důležitým nosným prvkem  
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moderního výchovně - vzdělávacího systému. V přípravném oboru uvádí žáky 

do základní problematiky oborů jeden pedagog,  a  pokud citlivým, tvůrčím, 

originálním a každému dítěti adekvátním způsobem  předkládá obsah, má 

možnost žáky dále poznávat a získat si tak náklonnost mnohdy i uzavřených a 

bojácných dětí. To vše mu dává možnost odhalit dětský osobnostní potenciál a 

dále žáky směrovat, potažmo rozvíjet. Stává se  prvopočátečním 

zprostředkovatelem vztahu dítě versus umění, což je v následujícím studiu 

každého žáka jistě důležitý mezník a odrazový můstek pro další cestu. Výuka je 

dotována 2 v. h. týdně, přičemž od druhého pololetí může žák začít navštěvovat 

výuku hry na zvolený nástroj či zpěv ve skupinkách, s časovou dotací  půl 

hodiny týdně.  

Učební plán 

PEV - / PTV, PHV, PVV, PLDV/      1. pololetí                       2. pololetí 

             2         2 – 2,5 

 

Očekávané výstupy 

                         HO                            TO 
Žák: 

- rozpozná pravidelnou pulzaci – 

metrum v různých tempech, rytmickou 

pulzaci 2dobého taktu, je schopen 

zapamatovat si krátký rytmický či 

melodický úryvek 

- si vytváří vlastní elementární tonální 

cítění, základní pěvecké dovednosti a 

návyky, je schopen zazpívat 

jednoduchou píseň, má melodické 

cítění a orientuje se v rozsahu 6 tónů 

- je schopen soustředěně naslouchat 

krátkým vokálním a instrumentálním 

skladbám a rozlišuje je, vyjadřuje své 

pocity a hovoří o nich, uvolněně 

reaguje pohybem 

- rozvíjí vlastní tvořivost směrem 

k harmonickému cítění, rozvoji 

vnitřního sluchu a rozvoji intonačních 

schopností  

Žák: 

- je schopen protahovacími a uvolňovacími cviky 

celého těla získávat návyky potřebné pro správné 

držení těla, vznosné držení hrudníku, hlavy a šíje 

- ovládá základy přirozené chůze, běhu, poskočného 

a koníkového kroku, přísunného kroku, cvalu a 

zdokonaluje se v průpravném cvičení pro taneční 

chůzi a běh           

- se orientuje v tempových a dynamických změnách, 

       ve změnách taktu, rozlišuje druh hudebního  

       zvuku, směr melodie, rozpozná dur, moll tóninu a  

       přirozeně reaguje na předehru, mezihru a dohru    

- je adaptabilní v různých tanečně pohybových 

hrách, přijímá vedoucí úlohu, orientuje se 

v naučeném tanečním celku a umí jej doprovázet 

zpěvem, pracuje úměrně svému věku, 

schopnostem a možnostem s různými druhy 

tanečního náčiní 

 

                            VO                    LDO 
Žák: 

- se seznamuje a pojmenovává prvky vizuálně obrazného 

vyjádření 

- při vytváření projevuje vlastní zkušenosti 

- žák vytváří dle individuálních schopností různá vizuálně 

obrazná vyjádření 

- žák je schopen seznamovat se s jednoduchými 

výtvarnými technikami 

- na základě svých vlastních zkušeností i nově získaných 

informací nalézá a do komunikace zapojuje obsah 

vizuálně obrazných vyjádření, která sám vytvořil 

Žák: 

- ovládá základní komunikační 

dovednosti 

- vytleská jednoduchá rytmická 

cvičení 

- formou nenásilných her  provádí 

dechová a artikulační cvičení 

- se seznamuje se základní 

dětskou literaturou v podobě 

dětského folklóru i  umělé 

tvorby 
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5.2 HUDEBNÍ OBOR 

 

 
 

5.2.1 Charakteristika hudebního oboru 

 

       Hudba je chápána jako jeden z prostředků umělecké komunikace, dává 

možnost uměleckého zážitku a prožitku. Hudební obor zprostředkovává náhled 

žáka do světa hudby, umožňuje soustavné, cílené a komplexní umělecké 

vzdělávání, podporuje interpretační schopnosti žáka, podporuje a rozvíjí 

možnosti jeho vlastní tvorby. Pomocí hry na zvolený nástroj či zpěvu si žák 

osvojuje nejen teoretické, ale především praktické zkušenosti, dovednosti a 

návyky, vytváří si kladný vztah k umění a kultuře, seznamuje se s národními 

tradicemi. Cílem je vychovat umělecky vytříbenou muzikální osobnost 

s možností vlastního rozvoje a uplatnění se v dalším studiu, profesi či osobním 

životě. 
 

5.2.2 Všeobecné poznámky k hudebnímu oboru 

 

Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: 

 

Přípravné studium:                děti od 5 let  

I. stupeň základního studia:  děti od 7 let 

II. stupeň základního studia: děti od 14 let
 

.  

 přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní věková hranice uvedená v 

předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho 

schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální 

zkoušky 

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

nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a 
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mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky 

 žák může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí 

na základě komisionální zkoušky 

 žák, který má specifické předpoklady pro vzdělávání, tempo práce a 

vyžaduje-li jeho učební proces odlišné metody potřebné k výchovně 

vzdělávacímu procesu, bude se souhlasem rodičů, ředitele školy, pedagoga a 

po srovnávací komisionální zkoušce pracovat dle individuálního 

vzdělávacího plánu, který mu vypracuje pedagog a který bude zanesen do 

třídní knihy 

 

5.2.3 Přípravné studium 

 

       Přípravná hudební výchova je určena pro děti se zájmem o hudbu. Pomocí 

cílené výuky, která je pojata hravou formou, jsou vytvářeny a dále rozvíjeny 

hudební schopnosti, dovednosti a návyky, týkající se pěveckých, poslechových, 

instrumentálních a pohybových aktivit. Součástí práce pedagoga je nejen vedení 

a hodnocení žáka, ale i citlivé usměrňování zájmu dítěte se zřetelem na jeho 

další studium v umělecké škole. 

 

Varianta A 

Žáci, kteří nejsou na počátku školního roku rozhodnuti pro hru na konkrétní 

hudební nástroj či zpěv, navštěvují hodiny Přípravné estetické výchovy /viz 

výše/, kde je hlavním záměrem zjistit zájem dítěte, jeho úroveň, schopnosti, aby 

bylo možné profilovat dále rozvoj jeho osobnosti. Výuka je dotována 2 

vyučovacími hodinami týdně, přičemž od druhého pololetí může žák začít 

navštěvovat výuku hry na zvolený nástroj či zpěv ve skupinkách, s časovou 

dotací  půl hodiny týdně.  

 

Učební plán 

 

Přípravná estetická výchova – PEV  

 

1. pololetí 

 

2. pololetí 

 

 

       

      2 

 

 2 - 2,5 

 

Očekávané výstupy 

-žáci plní očekávané výstupy totožné s výstupy PEV, viz výše 
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Varianta B 

Tato varianta je určena žákům s vyhraněným zájmem o hru na zvolený nástroj či 

zpěv. Jejich vyučování je organizováno formou Přípravné hudební výchovy – 

PHV, která je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně, přičemž 1 vyučovací 

hodina náleží kolektivní výuce Přípravné hudební výchovy /PHV/ a 1 hodina je 

věnována individuální či skupinové hře na nástroj či zpěvu. Kolektivní výuka 

přípravné hudební výchovy je tak předstupněm Hudební nauky /HN/ v dalších 

ročnících.  

 

Učební plán 

  1. pololetí 2. pololetí 

Přípravná hudební výchova – PHV       2        2 

 

 Očekávané výstupy 

 

Přípravná 

hudební výchova 

- PHV 

 

Žák: 

- rozpozná pravidelnou pulzaci – metrum v různých tempech, 

rytmickou pulzaci 2dobého taktu, je schopen zapamatovat si 

krátký rytmický či melodický úryvek 

- si vytváří vlastní elementární tonální cítění, základní pěvecké 

dovednosti a návyky, je schopen zazpívat jednoduchou píseň, 

má melodické cítění a orientuje se v rozsahu 6 tónů 

- je schopen soustředěně naslouchat krátkým vokálním a 

instrumentálním skladbám a rozlišuje je, vyjadřuje své pocity 

a hovoří o nich, uvolněně reaguje pohybem 

- rozvíjí vlastní tvořivost směrem k harmonickému cítění, 

rozvoji vnitřního sluchu a rozvoji intonačních schopností  
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5.2.4 Hudební nauka 

 

Základní studium I. stupně 

 

Hudební nauka: 

 je realizována v 1. -5. ročníku I. stupně 

 žáci, kteří nemohou v odůvodněných případech navštěvovat kolektivní 

výuku, mohou osnovy tohoto předmětu splnit při individuální výuce hry na 

nástroj 

 vždy na podkladě žádosti rodičů a schválení ředitelem 

 v případě pochybností o splnění osnov je možné žáka komisionálně 

přezkoušet  

 toto přezkoušení nařizuje ředitel na doporučení učitele 

 žáci, kteří nastoupili do výuky II. stupně bez předchozího absolvování 

I.stupně, jsou vyučováni hudební nauce formou individuální výuky, což 

proběhne dle zpracovaného tematického plánu, který bude zanesen do třídní 

knihy 

 

Charakteristika 

 

V hodinách hudební nauky je cílem naplnění očekávaných výstupů u žáků nejen 

v oblasti notografie, ale také získávání a prohlubování rytmických a intonačních 

schopností, sluchových schopností, hudební paměti, posilování vnitřního 

slyšení. Neméně důležitými činnostmi jsou poslech hudby, hudební tvořivost a 

používání harmonických funkcí. Oblast hudební teorie obsahuje znalosti z dějin 

hudby, znalosti o hudebních formách, hudebním rozboru a znalosti 

z organologie. Recepce a reflexe hudby v předmětu Hudební nauka je zastřešena 

hlediskem sociálně-kulturního kontextu, neboť každý člověk má svůj 

individuální vkus, názor, vlastní vnímání hudebního díla. 

 

 

 

Učební plán 

- viz plány všech studijních zaměření hudebního oboru 
 

 

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

    Hudební nauka     1    1    1    1    1     -      - 
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Očekávané výstupy 

Oblasti Cyklické výstupy      1. -2. r.          3. -5. r. 
Notografie Žák: 

- pojmenuje zapsané noty 

v příslušném klíči 

 

 

 

 

 

 

- Houslový klíč 

- Basový klíč 

- Notová osnova 

- Pomocná linka 

- Posuvky 

- Odrážka 

- Solmizace a 

český tónový 

systém 

- Oktávové polohy 

- Enharmonická záměna 

- Dvojité alterace 

- Anglický tónový systém 

 

- zapíše zadané noty do 

notové osnovy  

v příslušném klíči dle 

pravidel notace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Notografická 

pravidla pro zápis 

not osminových, 

čtvrťových, 

půlových,  

celých, not s 

tečkou, ligatury, 

legata, 

trámcové skupiny, 

notové klíče, 

taktové čáry, 

pomocné linky, 

repetice, prima 

volta, sekunda 

volta, 

- Zápis slabik pod 

noty 

- Zápis 

akordických 

značek nad noty, 

dynamická 

znaménka, 

artikulační značky 

(staccato, tenuto, 

portamento, 

akcent), aj. 

- Notografická pravidla 

pro zápis triol a jiných 

rytmických skupin, 

dvojhlasů, akordů, 

rytmického zápisu, 

klavírního systému, 

jednoduché partitury, 

svorky, dvojčára, Coda, 

D.S. al Fine a D.C al 

Fine (verze s al Coda),aj. 

- rozezná melodické vedení 

zapsaného 

notového zápisu 

- Stoupající a 

klesající melodie 

v jednohlase 

-Ukončená a 

uzavřená melodie 

- Stoupající a klesající 

melodie ve vícehlase 

- využívá k zápisu not 

notový sešit nebo 

notografický program 

- Notový papír s 

pomocnými 

svislými čarami, 

bez pomocných 

svislých čar 

- Notografické 

programy: 

Sibelius, 

MuseScore, aj. - 

základní 

uživatelské 

dovednosti - viz 

poznámky k IT 

- Partiturový notový 

papír 

- Tisk notového papíru z 

internetu 

- Notografické programy 

v pokročilé 

uživatelské úrovni v 

závislosti na 

osvojené počítačové 

dovednosti - viz 

poznámky k IT 

Rytmus - rozezná a definuje metrum 

základní a složené 

- Pulz 

- Metrum 

základní 

- Rytmus 

- Metrum složené 
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- interpretuje jednoduché i 

složité zapsané rytmické 

motivy 

 

 

 

 

 

 

- Rytmické motivy 

s výskytem not 

osminových, 

čtvrťových, 

půlových, s 

výskytem synkopy, 

noty s tečkou a 

jednoduché 

ligatury v 

základních 

metrorytmických 

zadání 

- V základním 

metru 

- Rytmické motivy s 

výskytem noty 

šestnáctinové, celé, alla 

breve, ligatury 

přes taktovou čáru, 

hemiola, aj. 

- Ve složeném metru 

 

 

 

- vytváří a využívá 

jednoduché rytmické 

motivy k doprovodu písně 

nebo elementární skladby 

-  Ostináto 

rytmické  

 

-Komplementární rytmus 

- analyzuje a vhodnou 

formou zapisuje rytmické 

motivy 

 

 

 

 

 

 

- Rytmický diktát 

formou 

zjednodušeného 

zápisu 

- Notografický 

program  

- Analýza rytmu 

podle zadání 

rytmického 

nástroje nebo 

body music 

s různými zvuky 

- Rytmický diktát formou 

analýzy písně nebo 

skladby, formou analýzy 

rytmického motivu 

hudebního nástroje 

(nebo hlasu) ve skladbě 

 

- rozezná a využívá tvar not 

pro zápis rytmu 

 

 

 

 

 

 

- Interpretuje 

notografický zápis 

s důrazem 

na rytmickou 

složku cvičení 

nebo díla 

- Rozeznává a 

interpretuje 

rytmus podle not 

zapsaných v 

notové osnově i 

na jedné lince 

- Zapisuje a interpretuje 

rytmus s důrazem 

na estetické vyznění 

notového zápisu a 

dodržuje pravidla notace 

- chápe, vnímá a využívá 

metrorytmické vztahy ve 

znějící hudbě 

 

 

 

 

- Pohybem nebo 

jiným (sonickým, 

vokálním) 

projevem reaguje 

na znějící hudbu 

- Určí druh 

metrorytmického zadání 

znějící hudby a případné 

specifické rytmické 

motivy (hemiola, 

synkopa, lombardský 

rytmus, ostinato, aj.) 
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- tvořivě uplatňuje rytmus 

v rozvoji ostatních 

hudebních schopností 

 

 

 

 

 

- Využívá rytmické motivy k vytváření 

melodických motivů 

- Interpretuje rytmické motivy na melodické 

nástroje (Boomwhackers, aj) 

- Osvojené rytmické motivy používá v procesu 

vytváření melodií v notačním programu nebo 

v notovém sešitu 

- Rozvoj hudební paměti, hudebního myšlení a 

tvořivosti na základě látky rytmické výchovy 

- je schopen si sám osvojit a 

interpretovat rytmickou 

složku hudebního díla v 

závislosti na melodické, 

harmonické, výrazové a 

tempové složce 

- Analyzuje a zapíše rytmus daného nástroje 

ve znějící hudbě 

- Samostatně nastuduje a rozvíjí rytmickou 

složku zapsané hudební skladby 

- Analyzuje a zapíše rytmus daného nástroje 

ve znějící hudbě 

- Samostatně nastuduje a rozvíjí rytmickou 

složku zapsané hudební skladby 

- chápe a prakticky rozlišuje 

jednotlivé složky rytmu: 

pulz, metrum, rytmus a 

tempo 

- Pulz 

- Metrum 

základní a složené 

- Tempo,tempové 

změny a tempové 

příkazy v italském 

názvosloví 

- Rytmus 

- Specifické 

rytmické útvary 

- Rozšiřující studium 

italského tempového 

a agogického názvosloví 

Vokální intonace - rozezná stoupající a 

klesající melodii 

 

 

 

- Klesající a 

stoupající melodie 

v jednohlase 

- Střídavý směr 

- Ukončená a 

otevřená melodie 

- Vedení melodie v 

kontrapunktu a 

homofonním dvojhlase 

- analyzuje, zapíše a 

interpretuje jednoduchou 

melodii 

 

 

 

 

 

 

 

- Intonace: volné 

nástupy 

- Intonace 

základních 

intervalů 

pentatoniky 

- Sluchová 

analýza s využitím 

také notačních 

programů 

- Základní opěrné 

písně 

- Italská 

solmizace 

- Intonace a analýza 

rozšířených intervalů 

diatonické stupnice 

- zazpívá jednoduchou 

melodii z listu intonačně a 

rytmicky čistě 

 

- Vokální intonace z listu dle osvojených 

intonačních problémů 
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- využívá zpěv jako nástroj 

pro rozvoj specifických 

instrumentálních dovedností 

(u klavíru pro nácvik 

představy melodického 

průběhu, u flétny pro 

vyhledání vlastního tempa a 

výrazu skladby, aj.). 

- Zpěv lidových a umělých písní jako základ 

pro intonaci a osvojení výrazu 

Sluchové  

schopnosti 

- rozeznává konsonantní a 

disonantní souzvuky 

 

 

 

- Souzvuky 

konsonantní a 

disonantní 

- Pojmenování 

vybraných 

konsonancí a 

disonancí 

- Rozvoj sluchové 

analýzy 

- provádí a využívá při 

nácviku skladby sluchovou 

analýzu základních a v 

postupovém stadiu 

odvozených intervalů 

 

- Analýza základních 

intervalů 

- Základní intervaly 

čisté a velké 

- Program Earmaster 

- Odvozené intervaly 

zmenšené a zvětšené 

- Dvojitá alterace 

- Alterace 

- Převrácené 

intervaly 

- Analýza melodie 

- Program 

Earmaster, aj. 

- určí tónorod znějící hudby 

 

 

- Dur 

- Moll 

- Pentatonika 

- Dur 

- Moll harmonická, 

melodická, aiolská, 

- Stupnice bluesová, 

aj. 

- se samostatně naučí 

interpretovat skladbu 

nebo píseň pouze formou 

sluchové analýzy 

- Sluchová analýza dle osvojené intonace 

Hudební paměť - je schopen zapamatovat si 

vícetaktové 

melodicko-rytmické úryvky 

a následně je interpretovat 

- Procvičování hudební paměti na základě 

rytmických, melodických a harmonických 

diktátů 

Vnitřní sluch - uplatňuje před interpretací 

vnitřní sluch jako nástroj pro 

představu melodického a 

harmonického průběhu 

hudební skladby 

- Intonace s vnitřním sluchem 

- Prstová intonace 

- Fonogestika 

- Solmizace 

Poslech hudby - rozezná a přiřadí znějící 

hudební ukázku 

k hudebnímu období, stylu 

nebo žánru 

- Poslech hudby s důrazem na poznávání a 

hodnocení výrazových a funkčních prvků 
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Hudební tvořivost - všechny své osvojené 

dovednosti, a rozvíjené 

schopnosti tvořivě 

uplatňuje 
ve svém volném čase a 

hudbou tak naplňuje své 

sociální prostředí ve kterém 

žije a dospívá 

- Internet a hudba - Koncerty a 

společenské konvence 

- Hudební časopisy 

- Základní doplňkové 

publikace 

- Mimoškolní hudební 

aktivity (kurzy, 

soutěže, aj.) 

Harmonie - používá základní 

harmonické funkce k 

doprovodu lidových písní a 

jiných melodii 

- Kadence 

- Základní 

harmonické funkce 

- Citlivý tón 

- Paralelní kvinty 

- Ostinato 

- Klamný závěr 

- Vedlejší harmonické 

funkce 

- Septakord 

Hudební 

teorie 

Dějiny 

hudby 

- popíše základní hudební 

období s důrazem na hlavní 

osobnosti, dobovou 

interpretaci a funkci hudby 

- Klasicismus (klavír, 

zpěv) 

- Baroko (klavír, 

kytara) 

- Romantismus 

(klavír) 

- Renesance (flétny) 

- Hudba 20. stol. a 

současná arteficiální 

- Nonarteficiální 

hudba 

Hudební 

forma 

- analyzuje a popíše formu 

dané hudební skladby, kterou 

samostatně interpretuje 

- Malé a velké 

písňové formy 

- Rondo 

- Coda a repetice 

- Velké formy: sonáta 

- Symfonie 

- Opera 

- Oratorium 

- Ordinarium 

- Suita, aj. 

Hudební 

rozbor 

- u základní literatury popíše 

autora a název skladby 

 - Hudební myšlení 

- Analýza na základě 

rozboru jednoduché 

skladby 

Organo- 

logie 

 

- rozezná a popíše jednotlivé 

nástroje velkého 

romantického orchestru 

podle zvukové ukázky 

jednotlivých nástrojů 

- Sónický rozbor znějící hudební ukázky 

- popíše jména a zvukový 

charakter jednotlivých 

nástrojů velkého 

romantického orchestru 

- Smyčcová rodina 

- Dechy (dřevěné a 

žesťové) 

- Bicí nástroje 

- Klavír 

- Kytara 

- Flétna 

- Speciální nástroje 

zvukově blízké a 

netradiční 

Sociálně-kulturní 

kontext 

- toleruje lidi s jiným 

hudebním vkusem, 

je schopen si o hudbě 

povídat a k tomu 

využívá vhodné termíny 

- Hudební poslech 

jako součást a cíl 

povídání o hudbě 

- Hudební vkus a 

image 

- svůj hudební svět sdílí s 

ostatními s ohledem na 

pravidla bezpečného chování 

k osobním i cizím 

informacím 

 - Hudba na internetu 

a ve světě moderních 

médií 
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5.2.5 Studijní zaměření Sólový zpěv 

 

Charakteristika  

 

Zpěv je jedním z nejpřirozenějších projevů člověka již od narození. Děti 

v současném světě však nemají mnoho příležitostí ke zpěvu a mnohdy neví, jak 

svůj hlas používat. Výuka sólového zpěvu se zabývá získáváním a 

prohlubováním dovedností jak pracovat s hlasem, ale i s celým tělem. Od 

nejútlejšího věku je možné hravým způsobem dítě zasvěcovat do tajů  výšky 

tónu, vedení melodie, práce s rytmem, sluchové percepce. Vede žáky k tomu, 

aby byli vnímavější a dokázali tak zpracovat sluchové a tělesné prožitky. 

Nedílným cílem ve výuce sólového zpěvu je práce s tělem, uvolnění těla, 

správné dýchání, správná artikulace, rezonance hlasu, probuzení hlavového 

tónu, propojování jednotlivých rejstříků a další.  

Zpěv by měl být pro dítě radostným zážitkem, který také rozvíjí jeho hudební 

představivost a paměť, smysl pro rytmické a melodické celky. Měl by přispívat 

ve výuce a vzdělávání k rozvoji estetické a kulturní osobnosti dítěte. 

 

 

Přípravné studium 

 

- formou individuální nebo skupinové výuky v rozsahu nejdéle 2 let v rozpětí 1 

v. h. týdně podle schopností žáka a možností školy a 1 v. h.  kolektivní výuky  

/ viz přípravné studium HO, varianta B /. 
 

Učební plán 

                  1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka 
                   1                     1 

Kolektivní výuka                    1                   1 

                    2                   2 

 
 

Očekávané výstupy 

 

Přípravné 

studium 

 

Žák: 

- zvládá jednoduchá dechová a hlasová cvičení 

- využívá hlas ve svém přirozeném rozsahu 

- hraje na jednoduché rytmické nástroje 

- zpívá jednoduché lidové, popřípadě jednoduché umělé písně podle své 

individuální hlasové vyspělosti a stupně hudebního vývoje 

- zpívá s jednoduchým hudebním doprovodem 
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Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Sólový zpěv   1   1   1    1    1    1    1 

Hudební nauka   1    1   1    1    1   

Skupinová praktika: Komorní zpěv, 

Pěvecký sbor
1
 

        1    1     1    1 

   2   2   2    3   3    2    2 
 

 

Očekávané výstupy 

          1. r.                      2. r.                       3. r. 
Žák: 

- má povědomí 

o správném a 

uvolněném 

držení těla, 

základech 

správného 

dýchání a o 

správné 

artikulaci 

- využívá hlas 

ve svém 

přirozeném 

rozsahu 

- zpívá 

jednoduché 

lidové a 

umělé písně 

s jednodu- 

      chým   

            doprovodem 

Žák: 

- usiluje o správné a uvolněné držení těla  a o klidné dýchání 

- zpívá jednoduchá hlasová cvičení 

- zpívá lidové a umělé písně podle svých možností a schopností 

 

 

- pracuje na správném 

nasazení tónu, správné 

artikulaci a intonaci 

- podle individuální 

hlasové a pěvecké 

vyspělosti využívá hlas 

ve svém přirozeném 

rozsahu 

- rozvíjí své hudební a 

rytmické cítění 

- zpívá s doprovodem, 

jehož obtížnost je 

přiměřená intonačním 

schopnostem 

 

 

- využívá základní pěvecké 

návyky 

- používá hlas v přirozeném 

rozsahu, nepřepíná své síly 

- zpívá se základní dynamikou 

a agogikou, má povědomí o 

legatovém zpěvu 

- zpívá s doprovodem 

- zpívá zpaměti jednoduché   

      písně podle svých  

            individuálních možností a    

            schopností 

 

- podle svých individuálních možností a schopností zpívá na interních nebo veřejných 

vystoupeních 

- vytváří vlastní melodické a rytmické útvary 

- transponuje jednoduchou melodii do jiné tóniny odpovídající jeho schopnostem a 

možnostem 

- orientuje se v grafickém záznamu hudebního díla a pracuje s ním 

 

 

 

 

                                                 
1
 Na návrh učitele může žák začít do předmětu docházet již v dřívějších ročnících, jedná se o povinně volitelné 

předměty. 
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              4. r.          5. r.             6. r.           7. r. 
Žák: 

- pracuje se základní pěveckou, 

dechovou a artikulační technikou 

- zpívá písně lidové i umělé podle 

individuální hlasové vyspělosti 

- zpívá zpaměti a s doprovodem, 

který nemusí   

      obsahovat zpívanou melodii 

- zapojuje se do skupinového 

praktika 

- vědomě propojuje teorii s praxí, 

umí aplikovat teoretické poznatky 

do praktických činností 

Žák: 

- ovládá základy pěvecké a dechové 

techniky, měkké nasazení tónu, zásady 

správné artikulace a celkové hlasové 

kultury 

- podle svých možností pracuje na 

rozšíření hlasového rozsahu a má 

vyrovnané hlasové rejstříky 

- zpívá složitější hlasová cvičení, úměrná 

hlasové vyspělosti žáka 

- zpívá písně různých žánrů, popř. lidové 

písně ve složitější úpravě 

- zapojuje se do skupinového praktika, 

orientuje se v zápise svého partu ve 

vícehlasých skladbách 
- pracuje na měkkém nasazení tónu a 

na rozšíření rozsahu 

- prohlubuje smysl pro vedení 

jednoduché hudební fráze 

- rozšiřuje již získané dovednosti 

- rozvíjí cítění pro přirozenou práci 

s dynamikou a ostatními 

      výrazovými    prostředky 

 

 

 

 

 

- pracuje s větší 

škálou 

dynamiky  

      a výrazových 

      prostředků 

- má povědomí o 

zásadách 

hlasové hygieny  

      a o potřebě      

      intonační 

      sebekontroly 

- orientuje se ve 

stavbě stupnic a 

akordů, určuje 

intervaly, 

tónorod skladby 

- chápe význam 

harmonických 

funkcí, vytvoří 

pomocí nich 

jednoduchý 

doprovod 

- využívá 

adekvátní 

výrazové 

prostředky na 

základě 

porozumění 

hudbě a textu, 

rozvíjí smysl 

pro celkový 

pěvecký 

projev, vedení 

hudebních 

frází a 

kantilénu 

- zvládá zpěv se 

složitějším 

doprovodem 

- vědomě 

uplatňuje 

zásady 

hlasové 

hygieny 
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- má povědomí o základních hudebních pojmech, hudebním názvosloví, značkách a 

označením, umí je vysvětlit a použít v praxi 

- využívá základní dynamiku a agogiku, odpovídající jeho věkovým a hudebním 

schopnostem 

- rozvíjí smysl pro kultivovaný pěvecký projev, vyjadřuje své názory ke znějící hudbě 

adekvátně ke svému věku,  umí je zdůvodnit 

- rytmicky i intonačně reprodukuje notový zápis, pochopí základní hudební myšlenku 

- má povědomí o hudebních uskupeních, o principu rozdělení hlasů, umí je poznávat 

- má povědomí o základní výstavbě skladeb, orientuje se v základní problematice 

hudebních forem 

- je aktivním posluchačem hudby a její různé interpretace, orientuje se v etapách vývoje 

hudby a pozná charakteristické znaky hudby v jednotlivých epochách 

 

 

 

Přípravné studium 

 

Učební plán 

                  1. r.                 2. r. 

Sólový zpěv                    1                     1 

Skupinová praktika: 

Komorní zpěv, 

Pěvecký sbor
2
 

                   1                   1 

                    2                   2 

 
 

Očekávané výstupy 

 

Přípravné 

studium 

 

Žák: 

- zvládá základní pěvecké dovednostmi a návyky  

- správné držení těla, hluboký dech, uvolnění brady  nasazuje tón měkce,     

čistě intonuje   

- interpretuje vokální skladby dle svých možností 

- používá žeberně brániční dýchání a dokáže tento pojem vysvětlit 

- rozumí pojmu dechová opora a snaží se jej aplikovat 

- volí adekvátní výrazové prostředky na základě porozumění hudbě i 

textu 

- interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů 

- zpívá v jednoduchém dvojhlase 

- zná základy hlasové hygieny 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
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Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Sólový zpěv     1    1    1   1 

Skupinová praktika: Komorní zpěv, 

Pěvecký sbor
3
 

  1    1    1   1 

   2   2   2   2 
 

Očekávané výstupy 

                       1. - 2. r.                            3. - 4. r. 
Žák: 

- vědomě využívá pěveckou, 

dechovou a artikulační techniku 

- má vyrovnaný hlas v celém svém  

      hlasovém rozsahu, správně ho  

      využívá 

- ovládá zpěv kantilény, respektuje  

      fráze, orientuje se v notovém  

      zápise, textu 

- má kultivovaný pěvecký projev 

s využitím dynamiky a agogiky 

- dokáže rozlišit žánr a styl písně 

- zpívá hlasová cvičení na 

odpovídající úrovni žáka, zpívá 

písně lidové i umělé, popř. písně 

jiných žánrů dle zaměření žáka,  ve 

složitější úpravě 

Žák: 

- vytváří si vlastní názor na studovanou 

skladbu či píseň, má obecný přehled o 

vokální a vokálně instrumentální tvorbě 

a základní pěvecké literatuře 

- vytváří si názor na vlastní i ostatní 

interpretaci, rozvíjí vlastní pěvecký 

profil žádoucím směrem 

- vytváří si vlastní profil dle svého zájmu 

a zaměření 

- veřejně vystupuje a vědomě uplatňuje 

zásady hlasové hygieny a veřejného 

kultivovaného projevu 

- umí kriticky posoudit a ohodnotit 

projev, pracuje ve smyslu zásad 

kritického myšlení 

 

- zpívá ve vícehlasém uskupení, orientuje se v hudebních uskupeních 

- respektuje korepetici, umí s ní pracovat 

 

 

 

Skupinové praktikum: Komorní zpěv 

 

 

V hodinách Komorního zpěvu se žáci seznamují především s již obtížnější 

pěveckou literaturou. Repertoár tvoří především vážná hudba (v rozmezí 50 – 

90%) různých období od renesance (popř. gotiky) až po soudobou vážnou hudbu 

dle technických a intonačních možností žáků. Zbytek repertoáru tvoří jiný žánr 

(lidové písně, populární hudba, atd.). Žáci se postupně učí zpívat jednodušší 

skladby bez doprovodu. V repertoáru se objevují převážně skladby dvojhlasé, 

při zvládnutí dvojhlasu se dle vyspělosti žáků objevuje repertoár tříhlasý popř. 

čtyřhlasý, výjimečně i vícehlasý. Na rozezpívání, popř. při prvních hodinách 

Komorního zpěvu se může objevit i skladba jednohlasá.  

                                                 
3
 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
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Ve výuce se žáci seznámí nejen se základními pěveckými dovednostmi jako je 

intonace, rytmus, výslovnost, tvoření tónu, dechová technika, ale také pracují s 

textem, zpívají s hudebním doprovodem a učí se výrazem vyjádřit obsah 

jednotlivých písní. Rozvíjejí přirozenou muzikálnost, hudební paměť a 

přirozený hudební a pěvecký projev. Žáci se učí spolupráci s ostatními a 

zodpovědnosti za společně vykonanou práci. Jsou vedeni k zodpovědnému 

přístupu k nacvičování písní a jejich prezentaci na veřejnosti. 

 

Pedagog dbá především na to, aby hlasový rozsah jednotlivých partů odpovídal 

individuálním možnostem každého žáka a nedocházelo tak ke zpívání 

ve zjevně nepřirozené poloze. V případě většího počtu žáků nebo v případě 

velké disproporce hlasových možností žáků lze dvouhodinový rozsah výuky 

rozdělit na dvě poloviny, přičemž jedna polovina žáků zvládá povinný repertoár 

(viz dále) a druhá polovina dle svých možností zpívá obtížnější repertoár. 

 

Hodiny Komorního zpěvu navštěvují povinně žáci oboru Sólový zpěv na I. 

stupni 3. – 7. ročníku a na II. stupni 1. – 4. ročníku. Tito žáci nemusí 

navštěvovat hodiny Komorního zpěvu pouze v případě závažného odůvodnění, 

které je písemně potvrzeno rodiči a schváleno vedením školy. Tito žáci 

v pololetí a na konci školního roku vykonají komisionální přezkoušení. Žáci 

oboru Sólový zpěv v 1. a 2. ročníku, popř. i žáci jiných oborů mohou se 

souhlasem pedagoga Komorního zpěvu, který zváží jejich hudební možnosti, 

tyto hodiny navštěvovat dobrovolně. 

 

Základní studium I. stupně 

 

Očekávané výstupy 

                        1. - 2. r.                        3. - 4. r. 
Žák: 

- využívá základní pěvecké návyky, 

dovednosti a technické prvky 

- používá svůj hlas v celém svém 

přirozeném rozsahu, nepřepíná hlas, 

nezpívá v nepřirozené hlasové 

poloze 

- používá základní dynamiku, reaguje 

na základní gesta dirigenta 

- zvládá jednohlasý zpěv lidových 

písní a jednoduchých umělých písní 

– odpovídajících věku a možnostem 

žáka a charakteru skupiny 

- podle dosažené úrovně ovládá nebo 

se alespoň snaží o jednoduchý 

lidový dvojhlas 

      -    zpívá s doprovodem 

Žák:   

- využívá základní pěvecké návyky, 

dovednosti a technické prvky 

- používá svůj hlas v celém svém 

přirozeném rozsahu, nepřepíná hlas, 

nezpívá v nepřirozené hlasové poloze 

- používá základní dynamiku a agogiku, 

má povědomí o legatovém zpěvu 

- zvládá dvouhlasý zpěv lidových písní a 

jednoduchých umělých písní 

odpovídajících věku a možnostem žáka 

a charakteru skupiny 

- zpívá s doprovodem, dle svých možností 

může zpívat i bez doprovodu 

- čistě intonuje svůj part v dvouhlasé 

skladbě s instrumentálním doprovodem 

- je pozorný a reaguje na dirigentská gesta 

- je schopen veřejně vystoupit 
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                                                       5. - 7. r. 
 

Žák: 

- ovládá základy pěvecké a dechové techniky, zásady správné artikulace a celkové 

hlasové  kultury 

- má rozšířený hlasový rozsah podle svých možností a vyrovnané rejstříky 

- využívá adekvátní výrazové prostředky a větší rozsah dynamiky, má smysl pro 

celkový  pěvecký projev 

- zpívá skladby různých žánrů ve dvojhlasé úpravě, dle svých možností i vícehlasé 

úpravě 

- je schopen zpívat jednoduché písně bez doprovodu, avšak nemusí s nimi nutně veřejně 

vystupovat 

- je pozorný a reaguje na dirigentská gesta 

- vnímá vyváženost jednotlivých hlasů při realizaci sborové skladby 

- orientuje se ve struktuře sborové partitury 

- je schopen domácí přípravy 

- je schopen veřejně vystoupit 

- dle svých možností je schopen přijmout roli sólisty, nachází-li se takový part ve 

skladbě 

 

 

 

Základní studium II. stupně 

 

Očekávané výstupy 

                                                    1. - 4. r. 
 

Žák: 

- ovládá základy pěvecké a dechové techniky, zásady správné artikulace a celkové 

hlasové  kultury, intonačně čistý zpěv 

- má rozšířený hlasový rozsah podle svých možností a vyrovnané rejstříky 

- využívá adekvátní výrazové prostředky a větší rozsah dynamiky, má smysl pro 

celkový  pěvecký projev 

- zpívá skladby různých žánrů ve dvojhlasé úpravě, dle svých možností i vícehlasé 

úpravě 

- je schopen zpívat jednoduché písně bez doprovodu, avšak nemusí s nimi nutně veřejně 

vystupovat 

- je pozorný a reaguje na dirigentská gesta 

- vnímá vyváženost jednotlivých hlasů při realizaci sborové skladby 

- orientuje se ve struktuře sborové partitury, zpívá z listu 

- je schopen domácí přípravy 

- je schopen veřejně vystoupit 

- dle svých možností je schopen přijmout roli sólisty, nachází-li se takový part ve 

skladbě 

- aktivně a zodpovědně spolupracuje s ostatními 
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Skupinové praktikum: Pěvecký sbor 

 

Sborový zpěv je určen nejen pro děti, které navštěvují sólový zpěv, mohou jej 

navštěvovat všichni žáci školy. Žáci hudebního oboru mají možnost si jej zvolit 

v rámci skupinového praktika. Ve výuce se seznámí nejen se základními 

pěveckými dovednostmi (jako je intonace, rytmus, výslovnost, tvoření tónu, 

dechová technika),  ale také pracují s textem, zpívají s hudebním doprovodem a 

učí se výrazem vyjádřit obsah jednotlivých písní. Zpěv ve sboru rozvíjí 

přirozenou muzikalitu, hudební paměť a přirozený hudební i pěvecký projev. 

Žáci se učí spolupráci s ostatními a zodpovědnosti za společně vykonanou práci. 

Jsou vedeni k zodpovědnému přístupu k nacvičování písní a k jejich prezentaci 

na veřejnosti. Seznamují se s písněmi různých žánrů a období. 

 

Základní studium I. stupně 

Učební plán 

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

Pěvecký sbor 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5 

 

Očekávané výstupy 

                       1. - 3. r.                                   4. - 7. r. 
Žák: 

- využívá základní pěvecké návyky, 

dovednosti a technické prvky 

- používá svůj hlas v celém svém 

přirozeném rozsahu, nepřepíná 

hlas, nezpívá v nepřirozené 

hlasové poloze 

- používá základní dynamiku a 

agogiku, má povědomí o 

legátovém zpěvu 

- zvládá jednohlasý zpěv lidových 

písní a jednoduchých umělých 

písní – odpovídajících věku a 

možnostem žáka a charakteru 

skupiny 

- podle dosažené úrovně zpívá 

kánon a jednoduchý lidový 

dvojhlas 

- reaguje adekvátně na dirigentská 

gesta – nástup, mezihry, ukončení 

skladby 

Žák: 

- ovládá základy pěvecké a dechové 
techniky, zásady správné artikulace a 
celkové hlasové  kultury 

- má rozšířený hlasový rozsah podle 
svých možností a vyrovnané rejstříky 

- rozlišuje kultivovaný projev, hudební 
frázi a kantilénu 

- čistě intonuje svůj part ve vícehlasé 
skladbě s instrumentálním doprovodem 

- využívá adekvátní výrazové prostředky 
a větší rozsah dynamiky, má smysl pro 
celkový  pěvecký projev 

- zpívá složitější písně v kánonické 
úpravě a složitější dvojhlas 

- zpívá písně ve vícehlasé úpravě – 
odpovídající věku a hlasové vyspělosti 
žáka a charakteru skupiny 

- zpívá písně různých žánrů a období 

- je pozorný a reaguje na dirigentská 
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- zpívá s doprovodem 

 

gesta 

- vnímá vyváženost jednotlivých hlasů při 

realizaci sborové skladby 

- orientuje se ve struktuře sborové partitury 

 

 

 

Základní studium II. stupně 
 

Učební plán 

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

Pěvecký sbor     1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5 

 

Očekávané výstupy 

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

Žák: 

- využívá vyrovnaný hlas v celém 

svém hlasovém rozsahu 

- má vypěstovány návyky 

kultivovaného sborového zpěvu 

- zpívá vícehlasé písně různých stylů, 

žánrů, období, a capella, a také 

s doprovodem 

Žák: 

- zvládá intonačně čistý zpěv svého partu 

v náročnějších skladbách a capella i s 

instrumentálním doprovodem 

- zpívá z listu jednodušší skladby 

- aktivně spolupracuje s ostatními 

Poznámka: 

Podle počtu žáků a podle dosažené úrovně vědomostí a dovedností žáků ve skupině lze 

organizačně spojit výuku  I. a II. stupně 
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Studium pro dospělé 

 

Charakteristika 

Studium hlasové výchovy pro dospělé jednak navazuje na předchozí studium 

základního studia hlasové výchovy se zaměřením na sólový a komorní zpěv.  

Studium umožňuje dokončit vzdělávání na druhém stupni základního studia těm 

žákům, kteří začali se vzděláváním v sólovém zpěvu později a absolvovali první 

stupeň až v dospělosti (18 let a starší). Vzhledem k dalšímu vzdělávání žáků, 

kteří byli přijati na vysokou školu s hudebním zaměřením (např. pedagogické 

školy) a potřebují se pro budoucí povolání dále vzdělávat, je právě pro ně 

vhodná tato forma studia. 
 

Učební plán 

 1. pololetí 2. pololetí 

Sólový zpěv         1       1 

Komorní zpěv        1       1 

       2       2 

 

Očekávané výstupy 

Sólový 

zpěv 

Žák: 

- vědomě využívá pěveckou, dechovou a artikulační techniku 

- má vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu, správně ho využívá 

- ovládá zpěv kantilény, respektuje fráze, orientuje se v notovém zápise, 

textu 

- má kultivovaný pěvecký projev s využitím dynamiky a agogiky 

- dokáže rozlišit žánr a styl písně 

- zpívá hlasová cvičení na odpovídající úrovni žáka, zpívá lidové písně i  

      umělé, popř. písně jiných žánrů dle zaměření žáka ve složitější úpravě 

- vytváří si vlastní názor na studovanou skladbu či píseň, má obecný 

přehled o vokální instrumentální tvorbě a základní pěvecké literatuře 

- vytváří si názor na vlastní i ostatní interpretaci, rozvíjí vlastní pěvecký 

profil žádoucím  směrem 

- vytváří si vlastní profil dle svého zájmu a zaměření 

- veřejně vystupuje a vědomě uplatňuje zásady hlasové hygieny a 

veřejného kultivovaného projevu 

- umí kriticky posoudit a ohodnotit projev, pracuje ve smyslu zásad 

kritického myšlení 

- zpívá ve vícehlasém uskupení, orientuje se v hudebních uskupeních 

- respektuje korepetici, umí s ní pracovat 

 

Komorní 

zpěv 

- student pokračuje v navazujícím studiu náročnější formou v práci na 

dvojhlasých a vícehlasých skladbách 

- student získává základní dovednosti ve dvouhlasém a vícehlasém zpěvu 

- orientuje se ve stylech, žánrech  

- umí se přizpůsobit, naslouchat ostatním zpěvákům, dirigentovi a 

doprovodu 
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Studijní zaměření Hra na klavír 

 

 

 
 

Charakteristika 

 

Studium je rozvrženo do dvou stupňů, přičemž první stupeň je 7letý, druhý 

stupeň 4letý. Prostřednictvím hry na klavír žák rozvíjí nejen hudební vlohy a 

získává odborné hudební znalosti, ale  při hře zapojuje a rozvíjí svalovou činnost 

i jemnou prstovou motoriku, učí se koordinaci těla i rukou, koncentrované 

pozornosti, pracovním návykům, sebekontrole a sebeovládání. Rozvíjí 

motorickou, sluchovou, vizuální paměť, logický úsudek, posiluje periferní 

vidění a oční svaly.  Při hře na klavír zapojuje zrak, sluch, hmat a motoriku. 

Hra na klavír  je ideální prostředek ke komplexnímu rozvoji dítěte, působí 

kladně na formování žákovy osobnosti, kultivuje žáka v celé šíři umělecky 

kulturního zaměření. 

 

Přípravné studium 

 

- formou individuální nebo skupinové výuky v rozsahu nejdéle 2 let s dotací  

1 v. h. týdně podle schopností žáka a možností školy a 1 v. h. týdně v kolektivní 

výuce hudební nauky /viz přípravné studium HO, varianta B /. 

 

Učební plán 

                   1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka přípravy 

hry na klavír 

                   1                    1 

Kolektivní výuka                    1                   1 

                    2                   2 
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Očekávané výstupy 

 

Přípravné 

studium 

 

Žák: 

- rozpozná pravidelnou pulzaci – metrum v různých tempech, rytmickou 

pulzaci 2dobého taktu, je schopen zapamatovat si krátký rytmický či 

melodický úryvek 

- si vytváří vlastní elementární tonální cítění, základní pěvecké 

dovednosti a návyky, je schopen zazpívat jednoduchou píseň, má 

melodické cítění a orientuje se v rozsahu 6 tónů 

- je schopen soustředěně naslouchat krátkým vokálním a 

instrumentálním skladbám a rozlišuje, vyjadřuje své pocity a hovoří o 

nich, uvolněně reaguje pohybem 

- rozvíjí vlastní tvořivost směrem k harmonickému cítění, rozvoji 

vnitřního sluchu a rozvoji intonačních schopností  

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na klavír  1  1  1  1  1  1  1 

Hudební nauka  1  1  1  1  1   

Skupinová praktika: Čtyřruční hra, 

Základy klavírní improvizace,
4
 

Pěvecký sbor
5
 

    

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

  

 

  1
6
 

   2   2  2   3   3   2   2 

 

 

Očekávané výstupy 
          1.r.           2.r.                       3.r. 
Žák: 

- používá 

základní 

technické 

prvky 

(základní 

úhozy, 

prstovou 

techniku na 

základní 

úrovni) 

- Portamento 

- Staccato 

- Legato 

- Odtahy 

- Podkládání 

palce v malém 

tónovém 

prostoru 

- Rozvíjí smysl 

pro frázování a 

stylovost hry 

- Dvojhmaty 

- Kvintakordy dur 

i moll 

- Stupnice v 

rozsahu jedné 

nebo dvou oktáv 

- Práce s rytmem 

- Veškeré doposud osvojené 

technické prvky ovládá v 

rychlejším tempu 

- Používá pedalizaci 

- Dvojhmaty legato 

- Kvintakordy rozloženě a 

harmonicky i s obraty 

                                                 
4
 Na návrh učitele může žák začít do předmětu docházet již v dřívějších ročnících, jedná se o povinně volitelné 

předměty. 

 
5
 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 

6
 Pro žáky  4. a 5. r. je Čtyřruční hra povinným předmětem, v 6. a 7. r. si žáci mohou vybrat jeden z povinně 

volitelných předmětů,  Čtyřruční hru nebo Základy klavírní improvizace. 
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- využívá při 

hře 

základní 

návyky a 

dovednosti 

(správné 

sezení u 

nástroje, 

uvolnění těla 

při hře, 

přirozený tvar 

ruky) 

- Tělesné 

uvolnění 

- Přirozený tvar 

ruky, přenášení 

ruky volnou 

        paží 

- Orientace na 

klaviatuře 

- Hra zpaměti 

 

- Využívá správné návyky a dovednosti a jejich propojení 

s uvědomělou hudební představou 

- Využívá základních dovedností pří nácviku skladby 

- Pracuje na rozvíjení koordinace obou rukou 

- Je veden ke sluchové sebekontrole 

- Rozvíjí veškeré osvojené návyky pohotovostně 

 

- Přirozené sezení u klavíru s oporou v nohou 

 

 

-využívá při 

hře 

koordinace 

obou 

rukou 

- Hraje 

obouručně 

stejným hmatem 

(úhozem) 

- Elementární 

improviza- 

       ce   

              doprovodu  

              levé ruky 

- Střídání 

úhozových 

dovedností obou 

rukou 

- Interpretace jednoduchého kontrapunktu 

- Rozvoj vyrovnanosti technických dovedností obou rukou 

- Elementární zdatnost v nezávislosti obou rukou při 

interpretaci 

- Schopnost vést melodii levou i pravou rukou 

- orientuje 
se na 

klaviatuře 

nástroje 

- Vnímání celé 

klaviatury, 

bílých i černých 

kláves 

- Rychlejší pohotovost ve vizuální orientaci 

- orientuje se v 

jednoduchých 

hudebních 

útvarech 

- Jednoduché 

skladby formy 

malé písňové s 

       důrazem na  

       lidovou 

       regionální  

       hudbu 

- Jednoduché 

skladby formy 

malé písňové 

různých 

metro- 

rytmických 

zadání 

- Velké písňové formy 

(menuet, polka, 

       charakteristické tance, 

sonatina, aj.) 

- Seznamuje se s počátky 

polyfonie 

- Rozvíjí smysl pro frázování 

a stylovost hry 
- orientuje se v 

jednoduchém 

notovém 

zápisu 

- Vyzná se v jednoduché notaci houslového a 

basového klíče 
- Hraje z listu na elementární 

úrovni 

- Orientuje se v grafickém záznamu hudebního díla a svým způsobem jej realizuje 
 

 
- podle svých 

individuálních 

schopností 

zahraje 

zpaměti 

jednoduchou 

skladbu 

- Rozvíjí sluchovou paměť pod vedením učitele 

- Osvojuje si jednoduché skladby na základě poslechu a hry zpaměti 

 

 

 

 

 

 

 

 

-vnímá 

náladu 

skladby a je 

schopen 

tuto náladu 

vyjádřit 

- Interpretuje skladbu různého charakteru 

- Dle charakteru skladby využívá základních výrazových prostředků (dynamika a její 

změny, základní úhozy, tempo a jeho změny) 

- Osvojuje si základy frázování jako výrazového prostředku 

- Proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu 
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elementárními 

výrazovými 

prostředky 

- využívá 

základních 

harmonických 

funkcí 

při samostatné 

hře u 

jednoduchých 

doprovodů 

- Ke hře jednoduchého doprovodu využívá 

dudáckou kvintu nebo základní basový tón a 

základních 

       harmonických funkcí 

- Seznamuje se s elementární transpozicí dle 

sluchu 

- Jednoduché skladby 

doprovází různými formami 

(dudácké kvinty, akordy, 

přiznávky,ostináta, aj.) 

doprovodu s využitím 

akordů 

        základních harmonických 

funkcí (T,  

        S,D) 

- Seznamuje se s elementární transpozicí podle sluchu 

- Transponuje jednoduchou melodii do jiné tóniny 

 

         4. r.    5. r. 6.r.                 7. r. 
- propojuje 

veškeré 

osvojené 

technické a 

výrazové 

dovednosti při 

interpretaci 

- Kultura prstokladu 

- Využívá výrazové prostředky  

- Technická zběhlost 

- Přirozený úhoz 

- Pasážová a úhozová technika 

- Melodické ozdoby (trylek, 

mordent, obal, aj.) 

- Vyrovnanost tónů 

-      Pedalizační techniky - 

       vzájemná 

       koordinace (sehranost) 

       rukou a nohou 

- Ostatní melodické ozdoby 

- Zdokonaluje kulturu prstokladu 

- Pohotovost prstů v pasážové technice a 

chromatice 

- Výrazové prostředky využívá ke 

zvýraznění stylizačních odlišností 

       jednotlivých období a žánrů 

- Samostatně využívá pedalizačních 

technik a rozhoduje se pro ně v 

       kontextu díla 

 

- Schopnost vyjádřit emoce 

- Vystižení nálady 

- Seberealizace ve vlastním přístupu a názoru k vyjádření a vlastní sebekritiky - 

schopnost o tom vhodně mluvit a sdělovat vlastní názor 

- Disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a 

užívat prostředky pro umělecké vyjádření 

- Proniká do struktury a obsahu uměleckého díla, a je schopen rozeznat jeho kvalitu 

- samostatně 

nastuduje 

přiměřeně 

obtížnou skladbu 

- Při interpretaci vnímá skladbu v celku a v průběhu nácviku vnímá její hudební 

formu a využívá dovednost rozboru skladby 

- Rozvíjí sluchové schopnosti při nácviku skladby bez notového zápisu - vykazuje 

samostatnost 

- Při nácviku skladby v komorním obsazení rozvíjí vzájemnou toleranci, vhodnou 

formu sebeprosazení, vnáší vlastní nápady a vhodnou formou se 

       podílí na vytváření společného díla 

- Při výběru skladby se rozhoduje na základě zhodnocení úrovně vlastních 

schopností a dovedností 

- Vedeme žáka k vlastní aktivitě při výběru repertoáru - učíme zodpovědnosti a 

seberealizaci 

- Má základní povědomí o výstavbě skladeb, orientuje se v jednoduchých 

hudebních formách 

- Disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a 

užívat prostředky pro umělecké vyjádření 

- Disponuje pracovními návyky, které jsou utvářeny soustavnou uměleckou činností 

a které formují jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou orientaci 

- uplatňuje 

sluchovou 

sebekontrolu 

- Schopnost zhodnocení různých interpretací (zvukových záznamů) jednoho díla 

-      Zdokonalení zpěvného tónu a pedalizační techniky na základě sluchové      

              sebekontroly 

- využívá podle 

stupně 

své vyspělosti 

zvukové 

možnosti nástroje 

- využívá 

- Pokročilé vedení ve vnímání 

a zdokonalování dynamiky a 

její interpretaci 

- Schopnost vnímat a 

zdůrazňovat příslušné 

melodické vedení 

- Samostatně využívá dovedností 

vlastního sluchového zvážení v oblasti 

dynamiky, techniky, agogiky, pedalizace 

a ostatních výrazových 

        prostředků při interpretaci i v procesu 

        nácviku skladby 
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dynamiku, 

tempové rozlišení, 

vhodnou 

artikulaci, 

frázování, agogiku 

       jednotlivých frází v hudbě 

       polyfonní i homofonní 

- Používá a samostatně se 

rozhoduje pro použití 

pedalizačních technik 

       (synkopy, rytmické, na   

              slabou dobu, aj.) v  

              závislosti na celkovém   

              zvuku 

- interpretuje 

přiměřeně 

obtížné skladby 

různých 

stylů a žánrů po 

technické, 

výrazové a 

obsahové stránce 

- Interpretuje skladby zapsané ve velké 

hudební formě 

- Uvědoměle propojuje fantazii s 

vhodnými výrazovými prostředky 

- Samostatně se orientuje v tónině 

- Zná formu skladby 

- Samostatně používá tempové označení 

- Zaměřuje se na interpretaci 

        jednotlivých skladeb v daných 

        období vývoje hudby (barokní 

        kontrapunkt i homofonii, 

        klasicismus, romantismus,           

        moderní a součastnou hudbu,     

               arteficiální,      

        nonarteficiální) 

 
- Je veden ke správnému frázování v závislosti na žánru a typu hudby 

- Seznamuje se se skladbami různých stylů a při hře využívá vhodné výrazové 

prostředky 

- Efektivně přispívá k vytváření i uchování uměleckých hodnot a k jejich předávání 

dalším generacím 

 

- zvládá hru 

přiměřeně 

obtížných skladeb 

z listu 

- Interpretuje skladby zapsané pomocí akordických značek - doprovází písně - 

vhodnost mezioborové spolupráce v korepetici 

- Je schopen interpretace z listu elementární skladby a využívá dovedností s tím 

spojených - možnost nehrát všechno, ale plynule, schopnost 

       samostatné úpravy a zhodnocení důležitosti harmonické a melodické složky díla 

- Rozvíjí schopnost v pohotovosti a čtení notového záznamu s předstihem 

- Je schopen sledovat notový zápis složité skladby při asistenci na koncertu 

- aktivně se 

účastní 

čtyřruční nebo 

komorní 
hry 

- Je veden k vlastní iniciativě a 

zdokonalování vlastních schopností a 

dovedností také ve hře komorní nebo 

čtyřruční 

 

- samostatně je schopen vést 

společný nácvik skladby v 

komorní nebo 

       čtyřruční hře, popř. v kapele 

- Účelně se zapojuje do společných uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji 

odpovědnost za společné dílo 
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Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na klavír   1   1   1   1 

Skupinové praktikum: Čtyřruční hra, 

Základy klavírní improvizace 
7
 

  1   1   1   1 

   2   2   2   2 

 

Očekávané výstupy 
         1. r.      2. r.       3. r.      4. r. 
Žák: 

- využívá všechny 

doposud 

  získané znalosti a         

  dovednosti k 

  vyjádření svých  

  představ 

- Interpretuje skladby s využitím 

vlastních představ o zvukové 

podobě díla 

- O těchto svých představách je 

schopen komunikovat a 

vyjádřit je slovně 

- Ke svým představám je 

sebekritický a dovede o nich 

diskutovat 

- Své představy vytváří s 

využitím fantazie 

 

- Při interpretaci hudby využívá 

fantazii a vnitřního hudebního 

cítění 

- Využívá rozboru skladby k 

vytvoření vlastní představy a 

zdokonalování paměti 

- Proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho 

kvalitu 

- hraje z listu jednoduché 

skladby 
- Interpretuje skladby zapsané pomocí složitějších akordických značek 

(zápisů jazzových standardů) - doprovází písně – vhodnost mezioborové 

spolupráce v korepetici 

- Je schopen interpretace z listu pokročilé skladby a využívá dovedností s 

tím spojených - možnost nehrát všechno, ale plynule, schopnost 

samostatné úpravy a zhodnocení důležitosti harmonické a melodické 

složky díla 

- Rozvíjí schopnost v pohotovosti a čtení notového záznamu s předstihem 

- Je schopen sledovat notový zápis složité skladby při asistenci na koncertu 

- otáčení not 

- S pochopením významu harmonických funkcí vytváří jednoduchý 

doprovod 

- hraje v duu (čtyřruční 

hra nebo 

hra dvou nástrojů) 

- Je veden k vlastní iniciativě a zdokonalování vlastních schopností a 

dovedností ve hře čtyřruční 

- Samostatně je schopen vést společný nácvik skladby v komorní nebo 

čtyřruční hře, popř. kapele 

- Je schopen komunikovat v procesu nácviku skladby - je tolerantní a hledá 

společný kompromis 

- zahraje jednoduché 

doprovody, spolupracuje 

při 

komorní hře, v 

souborech nebo 

orchestrech různého 

složení 

podle individuálních 

schopností 

- Je schopen procítit funkční význam (doprovod nebo sólo) svého partu v 

komorní nebo orchestrální hře 

- Je veden k interpretaci skladeb uvolněně a s tělesným prožitkem 

- Reaguje na gesta a vedení dirigenta nebo vedoucího hráče 

- Při hře v kapele využívá vlastní tvořivost 

- Vytváří vlastní melodické útvary 

- Orientuje se v různých hudebních uskupeních, chápe princip rozdělení 

hlasů i hudebních nástrojů do skupin a identifikuje je 

- vytvoří si názor na 

interpretaci 

skladeb různých stylových 

- Veškeré osvojené znalosti a dovednosti uplatňuje při vytváření vlastního 

názoru na interpretaci zadaného i vybraného díla 

- K zadanému dílu je schopen vytvořit si vlastní názor a je schopen 

                                                 
7
 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
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období a žánrů; tento svůj 

názor 

zformuluje a vyjádří, při 

hře 

zpaměti využívá znalosti o 

výrazu, harmonii, formě a 

obsahu hrané skladby 

přiměřeného rozboru a analýze této skladby 

- Při obhajování vlastního interpretačního názoru využívá svých znalostí z 

oblasti harmonie, hudební formy a ostatních oborů hudební teorie 

- Chápe a užívá nejdůležitější hudební pojmy, označení a názvosloví 

- Na základě svých zkušeností vyjadřuje své názory na znějící hudbu a umí 

je zdůvodnit 

- Propojuje teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi, chápe 

význam tohoto spojení 

- Proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho 

kvalitu 

- Je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou 

součást lidské existence 

- Aktivně přispívá k vytváření i uchování uměleckých hodnot a k jejich 

předávání dalším generacím 

- interpretuje příklady 

skladeb 

významných světových a 

českých autorů různých 

stylových období a žánrů 

- Žák na druhém stupni se seznamuje s klavírní literaturou všech stylových 

období 

- Interpretuje díla populární i klasická 

- Ovládá interpretační specifika jednotlivých stylů 

- profiluje se podle svého 

zájmu 

a preferencí 

- Je schopen vymezit si prostor k sebevyjádření a prosazení kompromisu 

nebo svých vlastních myšlenek v oblasti interpretace 

- Vlastní stylová profilace se vytváří na základě seznámení a vyslovení 

vlastního názoru ke všem stylům, se kterými se žák v průběhu studia 

       seznamuje 

- Chápe souvislosti vývoje hudby, rozpozná charakteristické znaky 

hudebního vyjadřování v jednotlivých epochách 

- Disponuje pracovními návyky, které jsou utvářeny soustavnou uměleckou 

činností a které formují jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou 

orientaci 

- využívá svých 

posluchačských 

a interpretačních 

zkušeností a 

získaných hudebních 

vědomostí 

a dovedností k 

samostatnému 

studiu nových skladeb a 

vyhledávání skladeb 

podle 

vlastního výběru 

- Posilujeme žákovu motivaci k výběru vlastních skladeb a vlastní 

angažovanosti v tomto procesu 

- Žák využívá všech svých dovedností při vyhledávání skladeb - využívá 

knihoven, internetového vyhledávání a sdílení se spolužáky 

- Žák rozvine nápad a myšlenku uplatnění vlastních dovedností a 

zkušeností v daném projektu - je podporován možností většího prostoru 

- Aktivně poslouchá hudbu, orientuje se v jejích druzích a ve způsobech její 

interpretace 

- Je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou 

součást lidské existence 

- Aktivně přispívá k vytváření i uchování uměleckých hodnot a k jejich 

předávání dalším generacím 
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 Postupové a závěrečné zkoušky každého ročníku včetně doporučených studijních materiálů a dalších upřesnění 

o plnění kompetencí jsou náplní  dokumentu P I., který je přílohou ŠVP. 
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Skupinové praktikum: Čtyřruční hra 

 

Tento vyučovací předmět je určen žákům studijního zaměření Hra na klavír a 

elektronické klávesové nástroje. 

Protože náleží mezi skupinová praktika, největší důraz bývá kladen na 

vzájemnou motivaci a podporu žáků mezi sebou, dále pak na cvičení k získávání 

a prohlubování tolerantního přístupu, vzájemného respektu a spolupráce se 

spoluhráčem. 

 

Učební plán 

             I. st.          II. st. 

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

Čtyřruční hra   1   1  1  1  1  1  1  1 

 

Očekávané výstupy 

                                           4. - 7. r. I. st. 

Čtyřruční 

hra  

Žák: 

- je schopen rytmicky a tempově přesné souhry s dalším hráčem, 

dokáže na jeho hru pohotově reagovat 

- od jednoduchých písní a skladbiček postupně přechází ke hře 

náročnějších skladeb různých stylů a žánrů 

- podle potřeby hraje party PRIMO i SECONDO, rozlišuje vůdčí hlas 

a doprovod a dokáže tento rozdíl vyjádřit při hře 

- orientuje se ve čtyřruční partituře 

- vnímá dynamiku a celkový charakter skladby 

- uvědomuje si svou spoluzodpovědnost při společné hře, chápe 

nutnost kvalitní přípravy k souhře 

- má základní povědomí o výstavbě skladeb, orientuje se v 

jednoduchých hudebních formách 

-    aktivně poslouchá hudbu 

 

                                          1. - 4. r. II. st. 

Čtyřruční 

hra 

Žák: 

- na základě svých znalostí a dovedností je schopen se skladbou 

samostatně pracovat 

- dokáže samostatně nastudovat svůj part 

- umí tvořit doprovod k melodii podle akordických nebo 

harmonických značek 

- dbá na správnou kooperaci se spoluhráčem při práci s výrazovými 

prvky, dokáže hrou vystihnout charakter skladby 

- podílí se na výběru skladeb, případně skladby k interpretaci 

samostatně vyhledává 

- hraje skladby různých stylových období a hudebních žánrů 

- orientuje se ve druzích hudby a ve způsobech její interpretace 

- chápe souvislosti vývoje hudby, rozpozná charakteristické znaky 
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hudebního vyjadřování v jednotlivých epochách 

- na základě svých zkušeností vyjadřuje své názory na znějící hudbu,       

      umí je zdůvodnit a použít je v konstruktivní diskusi 

 

 

Skupinové praktikum: Základy klavírní improvizace 

 

V  tomto předmětu jsou mimo jiné zahrnuty také základy skladby a základní 

hudební formy. Je určen žákům 6. a 7. ročníku I. stupně studijního zaměření Hra 

na klavír, eventuelně žákům II. stupně studijního zaměření Hra na EKN, kteří 

musí prokázat během studia jistou dávku zkušeností při hře s druhým nástrojem 

nebo v hudebním uskupení. Proto také toto studijní zaměření bývá zařazeno jako 

skupinové praktikum. 

Učební plán 

    I. st.            II. st. 

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

Základy klavírní improvizace  1   1  1   1   1   1 

 

Očekávané výstupy 

Základy 

klavírní  

improvizace 

 

Žák: 

- pracuje s pojmy motiv, téma, věta, perioda, předehra, mezihra, 

dohra 

- se orientuje v základních hudebních formách, zná malou písňovou 

formu, valčík, polku, menuet, ukolébavku, fantazii, snadné variace, 

malé rondo 

- na základě znalosti kytarových a harmonických značek dokáže 

doprovodit melodii 

- dokáže zvolit vhodný doprovod v návaznosti na rytmus, formu, 

obsah a náladu skladby, dokáže spolupracovat i s jiným nástrojem 

- využívá své hudební vlohy, technické dovednosti a získané znalosti 

k vyjádření svých představ, nálad, charakteru, obsahu a formy 

svých nebo přejatých skladeb 

- je schopen transpozice v jednodušších tóninách                                                                     
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Studium pro dospělé 

 

Charakteristika 

Studium hry na klavír pro dospělé jednak navazuje na předchozí studium 

základního studia klavírní výchovy. 

Studium umožňuje dokončit vzdělávání na druhém stupni základního studia těm 

žákům, kteří začali se vzděláváním ve hře na klavír později a absolvovali první 

stupeň až v dospělosti (18 let a starší). Vzhledem k dalšímu vzdělávání žáků, 

kteří byli přijati na vysokou školu s hudebním zaměřením (např. pedagogické 

školy) a potřebují se pro budoucí povolání dále vzdělávat, je právě pro ně 

vhodná tato forma studia. 
 

Učební plán 

 1. pololetí 2. pololetí 

Hra na klavír        1       1 

Čtyřruční hra        1       1 

       2       2 
 

Očekávané výstupy 

 

Pro každého dospělého žáka bude dle jeho dispozic a dosažené úrovně 

vypracován individuální studijní plán včetně hodinové dotace, který bude 

předložen ke schválení ředitelství školy. Při jeho tvorbě se bude vycházet 

z očekávaných výstupů pro II. stupeň základního studia hry na klavír, 

(respektive pro I. stupeň základního studia hry na klavír), které mohou být dále 

rozšiřovány. 
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Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje 

 

Charakteristika 

 

Elektronické klávesové nástroje (EKN) se zcela rovnocenným způsobem 
řadí do skupiny ostatních klávesových nástrojů. Uplatňují se jako sólový 
nástroj, pro své zvukové a technické možnosti se hojně využívají také k 
doprovodům jiných nástrojů či zpěvu nebo jako součást nejrůznějších 
hudebních souborů. Nejčastěji jsou tyto nástroje spojovány s populární 
hudbou, ale není výjimkou, že se s nimi setkáváme i v tvorbě soudobých 
skladatelů vážné hudby a v klasických orchestrech. 

Při výuce hry na EKN si žáci osvojují základy klavírní hry, musí však 
zvládnout nástroj i po stránce technické. Toto propojení jim umožňuje 
interpretovat skladby nejrůznějších období a stylů, ať už se jedná o díla 
klasické klavírní literatury, či písně a skladby z oblasti populární hudby. 

Výuka hry na EKN je vhodná pro všechny věkové kategorie. 

Žáci se vyučují individuálně nebo ve skupině maximálně 4 žáků. 

 

Přípravné studium 

 

- formou individuální nebo skupinové výuky v rozsahu nejdéle 2 let v rozsahu  

1 v. h. týdně podle schopností žáka a možností školy a 1 v. h. týdně v kolektivní 

výuce hudební nauky /viz přípravné studium HO, varianta B /. 

 

Učební plán 

                   1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka přípravy 

hry na EKN 

                   1                    1 

Kolektivní výuka                    1                   1 

                    2                   2 

 

Očekávané výstupy 

Přípravné studium Žák: 

- umí u nástroje správně sedět 

- zná správné postavení ruky 

- orientuje se na klávesnici 

- umí číst noty v rozsahu potřebném pro jeho hru 

- zvládá hru portamento 

- zahraje podle sluchu jednoduchou píseň 
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Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na EKN  1  1  1  1  1  1  1 

Hudební nauka  1  1  1  1  1   

Skupinová praktika: Čtyřruční hra, 

Základy klavírní improvizace,
9
 

Pěvecký sbor
10

 

    

 

  1 

 

 

  1 

 

 

  1 

  

 

 1
11

 

  2  2   2   3   3   2  2 

 

Očekávané výstupy 

                             1. r.                              2. r. 

Žák: 

- má osvojeny základní návyky při hře 

(správné sezení u nástroje, postavení 

rukou apod.) 

- orientuje se na klávesnici 

- je schopen zahrát jednoduchou píseň 

v pětiprstové poloze 

- zvládá podle svých možností základní 

klavírní úhozy (portamento, legato, 

staccato), dokáže zahrát dvojhmaty 

- umí hrát oběma rukama dohromady 

- orientuje se v houslovém a basovém 

klíči v přiměřeném rozsahu 

- s pomocí učitele využívá při hře 

základní technické možnosti nástroje 

(např. metronom, jednoduchý rytmický 

doprovod) 

 

Žák: 

- zvládá hru dvojhmatů a akordů 

- umí hrát podklady a překlady 

- dokáže zahrát vybrané durové a 

mollové stupnice dohromady 

v protipohybu, ke stupnicím akord a 

obraty zvlášť 

- podle potřeby využívá při hře celý 

rozsah klaviatury 

- umí reprodukovat jednoduchý 

rytmický zápis, orientuje se v taktu 

2/4, 3/4, 4/4 

- při hře využívá základní funkce 

automatického doprovodu 

- dokáže doprovodit píseň pomocí 

základních harmonických funkcí (T, 

S, D) 

 

 

                                 3. r.                        4. r. 

Žák: 

- využívá při hře dosud získané základní 

návyky a dovednosti (sezení u nástroje, 

postavení rukou, orientace na nástroji) a 

základní technické prvky (základní úhozy) 

- hraje vybrané stupnice dohromady 

Žák: 

- dokáže zahrát v protipohybu 

mollovou melodickou stupnici 

- umí zahrát složitější rytmické 

útvary 

- při hře používá jednoduchý pedál 

                                                 
9
 Na návrh učitele může žák začít do předmětu docházet již v dřívějších ročnících, jedná se o povinně volitelné 

předměty. 

 
10

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
11

 Pro žáky  4. a 5. r. je Čtyřruční hra povinným předmětem, v 6. a 7. r. si žáci mohou zvolit mezi Čtyřruční hrou 

a  Základy klavírní improvizace. 
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v rovném pohybu i protipohybu (mollovou 

melodickou pouze v rovném pohybu), T5 a 

obraty dohromady 

- hraje jednoduché skladby různých 

stylových období, vybrané skladby dokáže 

zahrát zpaměti 

- podle individuálních schopností pracuje při 

nácviku vybraných skladeb 

s elementárními výrazovými prvky 

(dynamika, tempo, nálada skladby) 

- dokáže samostatně pracovat se základními 

funkcemi nástroje, umí je použít 

k doprovodu písně či jednoduché melodie 

- podle udaného taktu dokáže zvolit vhodný 

typ rytmického doprovodu (valčík, pochod 

apod.) 

- dokáže doprovodit jednoduchou píseň také 

pomocí kadence 

 

(podle pokynů učitele nebo podle 

zápisu) 

- hraje skladby různých stylových 

období (dokáže zahrát přiměřeně 

obtížnou skladbu období baroka 

a klasicismu) 

- zvládá hru jednodušších písní 

z oblasti populární hudby 

- při hře využívá různé zvukové 

možnosti nástroje 

- zvládá složitější hru 

v automatickém režimu (intro, 

ending, fill in) 

- je schopen souhry s jiným 

nástrojem 

 

 

                              5. r.                              6. r. 

Žák: 

- zvládá hru technicky náročnějších 

skladeb 

- umí zahrát jednoduchou polyfonní 

skladbu 

- dokáže zahrát jednoduché melodické 

ozdoby (příraz, skupinka) 

- ovládá základy pedalizace a dokáže je 

využít při hře, uplatňuje sluchovou 

sebekontrolu 

- má povědomí o základních žánrech 

populární hudby, s pomocí učitele 

využívá své znalosti při tvorbě 

doprovodu k písním 

- v doprovodu písní používá kromě T, 

S, D i vedlejší kvintakordy 

 

Žák: 

- k probíraným stupnicím hraje  

kadenci, dokáže ji využít při 

samostatné tvorbě doprovodů písní a 

jednoduchých melodií 

- zná kytarové a harmonické značky, 

dokáže podle nich samostatně vytvořit 

jednoduchý doprovod 

- při hře doprovodů v automatickém 

režimu dokáže hrát i složitější akordy 

podle kytarových značek (např. 

zmenšené) 

- dokáže transponovat vybranou píseň 

či melodii do jiné tóniny 

- dokáže zahrát z listu přiměřeně 

obtížnou skladbu 

- vnímá charakter hrané skladby, při hře 

dokáže pracovat s dynamikou, 

agogikou, výrazem  

- má osvojeny návyky potřebné pro 

veřejné vystoupení (oblečení, chování, 

interpretační dovednosti) 
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                                                            7. r. 

Žák: 

- při hře využívá a propojuje všechny doposud získané dovednosti a návyky 

technické i výrazové 

- má probrány všechny durové i mollové stupnice, dokáže je zahrát dohromady přes 

dvě oktávy, ke stupnicím akord a obraty dohromady, hraje zvlášť čtyřhlasý akord a 

velký rozklad 

- zná a umí zahrát další melodické ozdoby (nátryl, mordent, trylek) 

- orientuje se v základních hudebních formách, zvládá jednoduchou cyklickou 

formu a základy polyfonní hry 

- při hře vybraných přednesových skladeb pracuje samostatně s výrazovými prvky 

- umí samostatně používat pedál 

- je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, při samostudiu (i 

při hře) uplatňuje sluchovou sebekontrolu 

- dokáže samostatně pracovat s funkcemi automatického doprovodu (výběr 

vhodných rejstříků a rytmických doprovodů), umí samostatně tvořit doprovody 

k písním a vybraným melodiím 

- aktivně se zapojuje do hry v souboru nebo je schopen uplatnit se při doprovodu 

jiného nástroje či zpěvu 

 

 

Základní studium II. stupně             

 

Učební plán 

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

Hra na EKN    1    1    1    1 

Skupinové praktikum: Čtyřruční hra,  

Základy klavírní improvizace,
12

 Pěvecký sbor
13

 

   1    1    1    1 

    2    2    2    2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
13

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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Očekávané výstupy 

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

Žák: 

- má zvládnuté základní technické 

a výrazové prvky klavírní hry, 

podle svého zájmu a zaměření je 

dále rozvíjí 

- hraje vybrané stupnice v různých 

rytmických variantách, vybrané 

akordy ve čtyřhlasé úpravě, 

velký rozklad 

- hraje náročnější skladby různých 

stylových období (podle 

možností EKN) 

- ovládá hru základních 

melodických ozdob 

- dokáže samostatně tvořit 

prstoklad skladeb 

Žák: 

- při studiu skladeb pracuje samostatně 

s technickými i výrazovými prvky 

- dokáže samostatně používat pedál 

- zná technické možnosti svého nástroje, je 

obeznámen s pokročilejšími funkcemi a 

dokáže je při hře využít 

- je schopen aktivního poslechu skladeb 

klasické hudební literatury i populární 

hudby, dokáže přiměřenou formou vyjádřit 

svůj názor na znějící hudbu 

- projevuje samostatnost při výběru skladeb 

k interpretaci 

- dokáže zahrát jednoduchou skladbu z listu 

 

 

 

 

Skupinové praktikum: Čtyřruční hra 

 

Skupinové praktikum: Základy klavírní improvizace 

 

Skupinové praktikum: Pěvecký sbor 

 

Učební plány a očekávané výstupy těchto skupinových praktik jsou totožné 

s výše uvedenými.   
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Studijní zaměření Hra na varhany 

 

Charakteristika 

 

Klasické varhany, nazvané též ,,královský nástroj“, jsou největším hudebním 

nástrojem, který ovládá jeden hudebník. Vzhledem ke své konstrukci – hracího 

stolu, který má jednu až pět klaviatur, zvaných manuály, manuál pro hru 

nohama, zvaný pedál a hrací skříň, ve které jsou píšťaly a veškerá potřebná 

zařízení ke tvorbě tónů - nabízí hráči velké možnosti  v interpretaci jak starých 

tak nových stylů. Hrací stůl a hrací skříň jsou vzájemně propojeny tak, že  hráč – 

varhaník ovládáním manuálů a pedálu s vhodným nastavením varhanních 

registrů (pro jednotlivé manuály a pedál, také spojky na propojení mezi manuály 

i pedálem) je  schopen hudebně, s vypracovanou  technikou hry,  vyjádřit své 

emoce interpretací varhanních skladeb různých stylů a žánrů. Tento nástroj 

poskytuje hráči nepřeberné množství možností, jak se hudebně vyjádřit. 

Varhany jsou jako sólový i doprovodný hudební nástroj využívány zejména 

v kostelech a koncertních síních. V současné době, počátkem  21. století, se 

hodně rozšířily a našly uplatnění digitální varhany. Digitální varhany nemají  

hrací skříň s píšťalami, ale ve svém hracím stole mají zabudovány reproduktory 

přenášející  zvuk -  elektronickou napodobeninu klasických píšťalových varhan. 

Zvuk se dá ještě zesílit a upravit přídavnou aparaturou.  Tento nástroj se 

uplatňuje převážně jako cvičný (díky svým rozměrům), ale i jako koncertní.  Hra 

na varhany v podstatě supluje orchestr. Je to dáno velkým výběrem zvuků a 

jejich kombinací za pomocí rejstříků – registrů. Pro ovládání varhan je tedy 

nezbytná manuálová příprava na kladívkovém klavíru, kde se buduje technika 

hry na klávesové nástroje a smysl pro přednes hudebních skladeb. Ovládání 

rukou usnadňuje hru na varhany při zapojení pedálu, který má v náročnějších a 

koncertních skladbách samostatnou linku (varhaník čte notový zápis ze tří 

řádků).  

 

Charakteristika předmětu 

 

Studium je sedmileté a začíná nástupem do prvního ročníku. Vzhledem ke 

specifičnosti studia, jako jsou technické a fyziologické požadavky, předpoklady 

ke hře na varhany, je vhodné začít až po absolvování dvou – tří let hry na klavír. 

V 1., 2. – 3. ročníku hry na klavír se pracuje na postavení rukou, správném 

sezení u nástroje a uvolnění celého hracího aparátu. V manuální technice hry na 

varhany se vychází z techniky hry na klavír, která se pak obohacuje o další 

specifické způsoby úhozů, artikulace apod. Manuální technika hry na klavír se 

dále buduje a zdokonaluje v předmětu Hra na klavír, která je důležitou součástí 

při vzdělávání se ve hře na varhany. Co se týká fyziologických předpokladů při 

varhanní hře, je nutné, aby dítě bylo schopné dostatečně dosáhnout na manuály a 

později také na pedál. Žák po absolvování  I. stupně základního studia získává 

základy hry na klasické varhany. V rámci svých schopností a možností 
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interpretuje varhanní skladby různých stylových období. Žáci jsou přijati na 

základě úspěšně vykonané zkoušky v předmětu Hra na klavír. Mimořádně 

nadaní žáci se zájmem o studium hry na varhany (schopnosti možno rozpoznat 

v PHV hry na klavír) mohou začít studovat rovnou předmět Hra na varhany  bez 

předchozí klavírní průpravy s tím, že budou studovat hru na klavír a hru na 

varhany současně od prvního ročníku prvního stupně. Žák každý ročník uzavře 

postupovou zkouškou, po  sedmém ročníku absolventským koncertem nebo 

závěrečnou zkouškou. Po úspěšném  absolvování prvního stupně základního 

studia může žák pokračovat ve druhém stupni základního studia, které trvá čtyři 

roky a uzavírá se absolventským koncertem nebo závěrečnou zkouškou.    

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na varhany  1  1  1  1  1  1  1 

Hudební nauka  1  1  1  1  1   

Hra na klavír       1  1
14

 

Varhanní improvizace a 

doprovody
15

  

   0,5 

 

   

0,5 

 

   

0,5 

 

   

0,5  

 

   

  2  2  2 2-2,5 2-2,5 2-2,5 2-2,5 

 

Očekávané výstupy 

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

Hra na 

varhany 

Žák: 

- pracuje na 

koordinaci hry 

oběma rukama 

- v polyfonii hraje 

jednoduché 

dvojhlasé 

skladby 

- v harmonii 

uplatňuje hru 

dvojhmatů 

- orientuje se 

v jednoduchém 

notovém zápisu 

Žák: 

- používá 

základní druhy 

úhozu – legato, 

staccato, 

portamento ve 

větším tónovém 

rozsahu při hře 

harmonického 

vícehlasu (v 

jednoduché 

formě) 

- vědomě 

využívá 

elementárních 

výrazových 

Žák: 

- zdokonaluje 

prstovou techniku 

pomocí úhozových, 

rytmických a 

dynamických variant 

na kladívkovém 

klavíru, ty pak 

aplikuje na manuálu 

varhan  

- zafixuje pocity při 

hře na klavír a pak 

využije na 

varhanách 

- zdokonaluje se ve 

                                                 
14

 Na návrh učitele může žák začít do předmětu doházet již v dřívějších ročnících. 
15

 Na návrh učitele může žák začít do předmětu docházet již v dřívějších ročnících, jedná se o nepovinně 

volitelný předmět 
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a ten pak spojí 

s orientací na 

klaviatuře 

- doprovodí 

jednoduchou 

(lidovou) píseň 

pomocí T, D  

- pokud žák 

dosáhne na 

varhanní pedály, 

procvičuje hru 

na pedály 

samostatně 

-  používá špičky 

nohou v rozsahu 

jedné oktávy ve 

způsobu 

portamento 

 

prostředků 

k vyjádření 

emocí, 

charakteru a 

stylu skladby 

- zahraje lidovou 

nebo 

jednoduchou 

píseň 

s jednoduchým 

doprovodem 

- hraje s pedály – 

podobně jako 

v prvním 

ročníku 

 

čtení notového 

zápisu 

- jednoduchou 

skladbu je schopen 

zahrát zpaměti 

- hraje lidovou píseň 

v jednoduché 

dvojhlasé úpravě 

 

Poznámka: Používá základní technické prostředky – základní úhozy, prstovou techniku na 

základní úrovni. Využívá základů techniky hry na klavír při hře na varhany v menším  

tónovém rozsahu, hraje oběma rukama na jednom manuálu, pedál (pokud na něj dosáhne) 

hraje zvlášť. Stupnice a akordy procvičuje manuálně v předmětu Hra na klavír. 

 

 

 

               4. r.                5. r.                             6. r. 

Hra na 

varhany 

Žák: 

- je schopen se 

orientovat 

v jednoduchých 

hudebních útvarech 

- vnímá nálady 

skladby a vyjadřuje 

ji elementárními 

výrazovými 

prostředky 

- v jednoduchých 

doprovodech 

využívá základních 

harmonických funkcí 

Žák: 

- po technické, 

výrazové a 

obsahové stránce 

interpretuje 

přiměřeně obtížné 

skladby různých 

stylů a žánrů 

 

 

- v rámci domácí 

manuálové 

přípravy využívá 

dynamickou 

Žák: 

- využívá 

technických 

dovedností při 

interpretaci 

přiměřeně 

náročných 

skladeb 

různých 

stylových 

období 

- používá 

melodické 

ozdoby – 

příraz, nátryl, 
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T, S, D 

- pomocí prstových 

cvičení se 

zdokonaluje ve hře 

legato, učí se ovládat 

palcovou techniku 

- pedál cvičí 

samostatně na 

jednoduchých 

pedálových etudách 

a vybraných 

stupnicích 

- ve skladbách 

uplatňuje pedál jako 

prodlevu 

 

představivost, 

tempové rozlišení, 

frázování, agogiku 

a vhodnou 

artikulaci 

- manuálovou 

techniku ze hry na 

klavír 

přizpůsobuje 

varhannímu úhozu 

- při hře z listu je 

schopen zahrát 

látku minimálně 1. 

ročníku prvního 

stupně 

- hraje jednoduché 

kadence Dur, moll 

v těsné harmonii 

- hru na pedál 

zdokonaluje 

v pedálových 

etudách a 

stupnicích 

- ve skladbách 

používá 

jednoduchý pedál 

 

mordent, obal 

- využívá 

samostatně 

varhanní pedál, 

procvičuje 

špičky i paty 

- hraje skladby 

s pedály, 

přiměřeně 

náročné, a 

pracuje na 

koordinaci 

rukou a nohou 

- při studiu 

skladeb užívá 

jednoduchého 

tonálního, 

harmonického 

a formálního 

rozboru   
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                                             7. r. 
Hra na 

varhany 

Žák: 

- při hře na varhany žák aplikuje všechny získané technické a 

přednesové dovednosti 

- ovládá základní principy registrace 

- při hře skladeb uplatňuje jednoduchý varhanní pedál 

- zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu 

- je schopen nastudovat adekvátně náročnou skladbu s využitím všech 

teoretických znalostí a praktických dovedností 

Poznámka: Žák na konci 7.  ročníku a také na konci I. stupně základního studia je schopen 

samostatně jednoduchým způsobem ovládat klasické varhany – připravit si potřebnou 

registraci, ovládat základní varhanní manuálovou a pedálovou techniku, využít dané možnosti 

konkrétního nástroje pro přednes přiměřeně náročných skladeb různých stylů. Studium 

prvního stupně uzavře absolventským koncertem, nebo závěrečnou zkouškou. 

 

 

 

Základní studium II. stupně 

 

Studium je čtyřleté a navazuje na první stupeň základního studia. Pro žáky, kteří 

absolvovali v prvním cyklu studium předmětu Hra na klavír a rozhodli se 

studovat hru na varhany, je přípravný ročník II. stupně. V přípravném ročníku se 

žák seznamuje s požadavky a zásadami varhanní hry, aby byl schopen 

navazující studium s úspěchem absolvovat. Musí ovšem předešlými výsledky ve 

hře na klavír prokázat potřebné nadání, schopnosti pro další studium 

klávesového nástroje. Studium II. stupně klade na žáky větší nároky, proto je 

nutné, aby žáci měli zafixovány správné návyky a zásady hry na klavír a 

varhany (absolventi I. stupně). Tyto zásady a návyky žák dál prohlubuje a 

zdokonaluje. Studium se uzavře absolventským vystoupením, nebo závěrečnou 

zkouškou. 
 

Přípravné studium 

 

 1. pololetí 2. pololetí 

Hra na varhany        1        1 

 

 

 

Učební plán 

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

Hra na varhany   1    1   1   1 



 57 

Varhanní improvizace a doprovody   1    1   1   1 

Varhanní praxe – nepovinný předmět  (1)  (1) (1)  (1) 

 2-3 2-3 2-3 2-3 

 

Očekávané výstupy 

                     1. r.                          2. r. 

Hra na 

varhany 

Žák: 

- využívá samostatně manuálovou 

pedálovou klaviaturu se zřetelem 

na stylové provedení 

- užívá melodické ozdoby (trylek, 

nátryl, mordent, obal) 

- při studiu skladeb využívá 

jednoduchého tonálního a 

formálního rozboru 

- v pedálu hraje durové stupnice 

v rozsahu 1-2 oktáv 

- ovládá základní principy 

registrace 

- při hře skladeb uplatňuje 

varhanní pedály jako prodlevu 

- hraje kadenci v těsné harmonii 

Žák: 

- upevňuje a zdokonaluje 

varhanní úhoz 

- formuje správně hudební 

fráze a dodržuje hlavní  

zásady při interpretaci 

skladeb různého stylu a žánrů 

- při doprovodu jiných nástrojů 

nebo zpěváků přizpůsobuje 

svoji hru a registraci 

- svoji hru přizpůsobuje také 

akustice různých koncertních 

prostor 

- hraje kadenci v těsné 

harmonii s použitím pedálu 

 

                     3. r.                          4. r. 
Žák: 

- interpretuje drobnější skladby se 

samostatnou pedálovou linkou 

- rozlišuje základní způsoby 

stylové registrace 

- v rámci improvizace hraje 

zpaměti jednoduché písně, 

využívá transpozic  a doprovodí 

jednoduchou píseň základními 

harmonickými funkcemi v těsné 

harmonii 

- pod vedením pedagoga uplatňuje 

základní stylové artikulační 

principy 

 

Žák: 

- za pomoci získaných 

technických a přednesových 

dovedností vyjadřuje své 

interpretační představy 

- pro samostatný výběr 

repertoáru a poznávání 

skladeb využívá zkušeností 

z aktivního poslechu, hry 

z listu a vlastního estetického 

cítění 

- vědomě posoudí rozdílné 

způsoby interpretace 

- zvládá hru varhanního 

doprovodu 
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- samostatně nastuduje 

adekvátně obtížnou skladbu 

s využitím všech teoretických 

znalostí a praktických 

dovedností 

- v rámci improvizace utvoří 

jednoduchou předehru, 

mezihru a dohru k dané písni 

 

 

 

Vyučovací předmět: Varhanní improvizace a doprovody 

 

Učební plán 

              I. st.             2. st. 

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

Varhanní improvizace a 

doprovody 

  1  1  1  1  1  1  1  1 

 

Očekávané výstupy 

                               1. - 3. r. I. st. 

Varhanní 

improvizace a 

doprovody 

Žák: 

- reprodukuje podle sluchu krátkou diatonickou melodii, 

kterou je schopen melodicky rozvést a ukončit, později 

také transponovat 

- rozpozná v písni latentní harmonii (základní harmonické 

funkce T, S, D) 

- k doprovodu lidové písně použije jednoduchého ostinata 

- melodii doprovodí snadným druhým hlasem 

 

 

 

 

 

                         4. - 7. r. I. st. 
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Žák: 

- vnímá a uplatňuje latentní harmonii základních 

harmonických funkcí T, S, D při doprovodu snadných 

lidových či umělých písní 

- je schopen doprovodit sólistu nebo sbor s připraveným 

jednoduchých doprovodem 

- přizpůsobuje registraci doprovodu dynamice 

doprovázeného sólisty, sboru apod. 

- kadenci hraje v těsné harmonii s pedálem 

 

 

Očekávané výstupy 

                           1. - 4. r. II. st. 

Varhanní 

improvizace a 

doprovody 

Žák: 

- v improvizaci vnímá a upravuje latentní harmonii 

minimálně základních harmonických funkcí T, S, D 

- poznává a učí se uplatňovat rozšířenou harmonii o 

příbuzné mollové akordy při tvorbě doprovodu 

k jednoduchým lidovým či umělým písním 

- je schopen utvořit jednoduchou předehru, mezihru a dohru 

k dané písni 

- je schopen zahrát jednoduchou kadenci (T, S, D) v dur i 

moll ve všech tóninách (i s pedálem) 

- absolvent II. stupně zvládne i rozšířenou kadenci v dur 

(alespoň do 4 # a 4 b) 

- je schopen provést transkripci jednoduchého klavírního 

doprovodu pro varhany 

- je schopen doprovodit sólistu nebo sbor s připraveným 

jednoduchým až středně těžkým doprovodem 

- je schopen si připravit registraci s ohledem na typ skladeb, 

akustiku prostoru, doprovodu sólisty, sboru, apod.                     
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Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru 

 

 

Charakteristika 

 

Moderní klasická kytara vznikla na konci 19. století ve Španělsku. Její vznik je 

spjat se jménem španělského nástrojáře Antonia Torrese, který přesně stanovil 

tvar, konstrukci a rozměry nástroje. Základy moderní kytarové techniky  položil 

španělský skladatel a kytarový virtuos Francisco Tárrega. Světoznámý kytarový 

virtuos André Segovia svou vynikající technikou a nenapodobitelnou 

interpretací podnítil zájem mnoha talentovaných lidí o tento nástroj. V České 

republice se kytarové umění začalo rozvíjet až od poloviny 20. století.  

 

V současné době patří kytara  jako koncertní nástroj sólový i doprovodný   

k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Její široké uplatnění 

je také i v komorní a souborové hře ( např. kytarové duo, trio, kvarteto,  kytara - 

flétna nebo i jako sólový nástroj s komorním orchestrem ). 

 

Ke studiu hry na kytaru se přijímají děti od 7 let, pokud mají hudební nadání i 

fyzické předpoklady ke hře na nástroj.  Je možné přijmout i děti starší. Žáci 

studují hru na kytaru v sedmiletém cyklu I.stupně základního studia, následně 

mohou pokračovat ve čtyřletém cyklu II.stupně základního studia, přičemž 

souborové hře se žáci učí v hodinách komorní hry. Očekávané výstupy jsou 

závazné a minimální - žáci, kteří stanovená kritéria zvládají, je mohou 

podstatným způsobem převyšovat. 

 

K základní orientaci učitele slouží doporučená literatura, která je přílohou ŠVP, 

pedagog ji však může podle svých zkušeností a individuálních potřeb žáků volně 

kombinovat a doplňovat.
16

 

 

Přípravné studium 

 

- formou individuální nebo skupinové výuky v rozsahu nejdéle 2 let v rozpětí  

1 v. h. týdně podle schopností žáka a možností školy a 1 v. h.  kolektivní výuky 

 /viz přípravné studium HO, varianta B /. 
 

Učební plán 

                   1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka hry na 

klasickou kytaru 

                   1                     1 

Kolektivní výuka                    1                   1 

                    2                   2 

                                                 
16

 Doporučená literatura je obsahem přílohy ŠVP P II. 
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Očekávané výstupy 

 

Přípravné 

studium 

 

Žák: 

- zvládá jednoduchá dechová a hlasová cvičení 

- využívá hlas ve svém přirozeném rozsahu 

- hraje na jednoduché rytmické nástroje 

- zpívá jednoduché lidové, popřípadě jednoduché umělé písně podle své 

individuální hlasové vyspělosti a stupně hudebního vývoje 

- zpívá s jednoduchým hudebním doprovodem 

- se seznámí s nástrojem, správným sezením a držením nástroje, 

správným postavením obou rukou 

- zná označení prstů pravé i levé ruky 

- zná názvy strun 

- umí zahrát apoyando prsty i-m na melodických strunách, střídá prsty 

- umí zahrát apoyando palcem na basových strunách 

- umí zahrát jednoduchou říkanku, rytmickou ozvěnu na prázdných  

strunách nebo i jednoduchou píseň v jednohlase  

 

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

  

1.r. 

 

2.r. 

 

3.r. 

  

4.r. 

  

5.r. 

  

6.r. 

  

7.r.   

Hra na klasickou kytaru   1   1   1    1    1    1    1 

Hudební nauka   1    1   1    1    1   

Skupinová praktika: Kytarový 

soubor, Souborová hra, Komorní 

hra,
17

 Pěvecký sbor
18

, Doprovodná 

kytara a základy improvizace
19

, 

Orchestr
20

 

      1    1     1    1 

   2   2   2   3    3    2   2    

 

Očekávané výstupy 

                           1. r.                           2. - 3. r. 
Žák: 

- se seznámí  s nástrojem včetně popisu 

jednotlivých částí a názvů strun    

- u nástroje správně a uvolněně sedí, 

naučí se správnému postavení pravé i 

levé ruky 

Žák: 

- zvládá techniku pravé ruky apoyando i 

tirando 

- ve skladbách a cvičeních umí 

kombinovat apoyando a tirando ke hře 

melodie s doprovodem 

                                                 
17

 Na návrh učitele může žák začít do předmětu docházet již v dřívějších ročnících, jedná se o povinně volitelné 

předměty. 
18

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
19

 Jedná se o povinně volitelný předmět. 
20

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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- umí hrát  palcem i prsty apoyando na 

melodických i basových strunách a 

touto kytarovou technikou hraje 

jednoduché melodie ( lidové písně ) 

- orientuje se na hmatníku do IV. 

políčka, znalost strun, tónů i 

prstokladu spojuje s notovým 

zápisem          

- naučí se úhoz tirando prsty i-m a je 

schopen zahrát jednoduchou píseň ve 

dvojhlase 

- umí hrát současně i odděleně palcem i 

prsty i-m apoyando a zahraje 

jednoduchou skladbu 

      s využitím palce i prstů 

- umí tlumit tón prsty pravé ruky i 

celou dlaní na konci písničky nebo 

skladby  

- umí zahrát durovou i mollovou 

stupnici v rozsahu 1 oktávy 

- umí zahrát jednoduchou skladbu nebo 

píseň v duu s učitelem, 

prostřednictvím nonverbální 

komunikace při hře zdokonaluje svůj 

vlastní projev 

 

 

- dokáže zahrát dvojhlas, trojhlas hraný  

prsty i-m-a nebo p -i - m, čtyřhlas p - 

i- m -a  současně i rozloženě 

- umí tlumit dvojhlas, akord v trojhlase 

nebo vícehlase prsty nebo dlaní pravé 

ruky   

- umí zahrát cvičení nebo skladbu s 

vydržovaným basem nebo melodií 

- umí zahrát durovou i mollovou 

stupnici v rozsahu dvou oktáv prsty i -

m, m-a, i kadenci 

- orientuje se na hmatníku do V. 

políčka, využívá správného postavení 

levé ruky pro výměnu hmatů i poloh 

- v přednesových skladbách dokáže hrát 

s dynamickým odstíněním p - mf - f, 

úsek skladby zesílit nebo zeslabit, 

realizovat ritardando a  accelerando  

- je schopen zahrát zpaměti 

jednoduchou skladbu  

- při hře využívá vlastních výrazových 

prostředků, vnímá náladu hrané 

skladby 

- podle svých schopností a dovedností 

hraje v souhře s jiným nástrojem  

- využívá základních harmonických 

funkcí a akordů při doprovodu podle 

svých individuálních schopností 
21

   

                             

 

 

                           4. - 5. r.                         6. - 7. r.  
Žák: 

- procvičuje synchronizaci prstů, 

zrychluje a zdokonaluje  prstovou 

techniku apoyando i tirando 

- hraje akordy v arpeggiu palcem i 

prsty 

- orientuje se po celé šíři hmatníku, 

ovládá výměny náročnějších hmatů i 

akordů také ve vyšších polohách 

- hraje durové i mollové stupnice přes 

2 oktávy, umí zahrát durovou stupnici 

přes 3 oktávy 

- zvládá malé i velké barré  

- umí zahrát legato i staccato 

- tónové rejstříky sul ponticello a sul 

tasto kombinuje s dynamickým 

Žák: 

- ovládá základní nástrojovou techniku 

pravé i levé ruky střední obtížnosti  

- je schopen si naladit nástroj 

- zvládá přirozené flažolety 

- umí hrát melodické ozdoby  

- hraje durové i mollové stupnice 

apoyando i tirando v rozsahu 3 oktáv i 

kadence 

- chápe a používá důležité hudební 

pojmy, označení a názvosloví 

- hraje plynule ve vyšších polohách a v 

základních tóninách, orientuje se 

v notovém zápise i ve složitějších 

rytmech 

- pracuje na kultuře tónu, hraje s nehty 

                                                 
21

 Žáci 1.- 3. ročníku prvního stupně mohou být vyučováni ve skupince ( zpravidla 2 žáci  v jedné 
hodině) 
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odstíněním 

- je seznámen  se slavnou minulostí 

nástroje, dokáže stručně popsat vývoj 

nástroje od středověku po současnost, 

zná předchůdce dnešní kytary  

      ( loutnu, vihuelu, barokní a  

            romantickou kytaru )  

- zná  významné skladatele, kteří  psali 

svá díla  pro tento nástroj     

- hraje z listu jednodušší skladby 

sólové nebo jednodušší kytarová dua 

s učitelem 

- podle svých schopností se účastní 

sólových nebo komorních vystoupení 

na koncertech a soutěžích 

- rytmicky i intonačně reprodukuje 

jednoduchý notový zápis, zaznamená 

jednoduchou hudební myšlenku 

- je aktivním posluchačem hudby, 

vnímá její hlavní myšlenku, získává 

vlastní názor 

 

na pravé ruce, délku relativně  

doznívajícího tónu je schopen 

prodloužit technikou vibrata v levé 

ruce 

- aktivně se zapojuje  do procesu výuky, 

vlastní názory a nápady k technickým 

nebo výrazovým možnostem 

konzultuje s vyučujícím 

- je schopen interpretace obtížnějších 

skladeb různých stylů i žánrů, vytváří 

vlastní doprovod podle svých 

individuálních schopností, vytváří 

vlastní melodicko-rytmické útvary 

- umí transponovat jednoduchou 

melodii do jiné tóniny 

- studium prvního stupně zakončí 

absolventským koncertem, 

vystoupením sólovým i komorním 

- chápe aplikaci teoretických znalostí do 

praxe, zajímá se o vývoj hudby, zná 

důležité mezníky v historii hudby 

 

 

 

Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Kra na klasickou kytaru   1   1   1   1 

Skupinová praktika: Kytarový soubor, Souborová hra, 

Komorní hra, 
22

 Pěvecký sbor
23

, Doprovodná kytara a 

základy improvizace
24

, Orchestr
25

 

  1   1   1   1 

   2   2   2   2 

 

 

Očekávané výstupy 

                           1. - 2. r.                           3. - 4. r. 
Žák: 

- procvičuje technická cvičení a etudy 

ve složitějších rytmických, 

dynamických i úhozových variantách 

- umí zahrát stupnici durovou i 

mollovou v rozsahu tří oktáv a 

Žák: 

- se dokonale orientuje po celé šíři 

hmatníku 

- je schopen využít všechny technické 

prvky 

- zahraje stupnici durovou i mollovou v 

                                                 
22

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
23

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
24

 Jedná se o povinně volitelný předmět. 
25

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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kadenci   

- umí zahrát umělé flažolety   

- zvládá typické efekty a techniky 

španělské hudby - rasgueado, 

tremolo, imitace bubínku 

- umí poklepy pravé ruky na struník a 

vrchní desku nástroje 

- umí hrát ve zvlášť jemných 

dynamických odstínech ( p - ff ) 

- hraje z listu obtížnější skladby sólové 

i v duu s učitelem 

- uplatňuje se v komorní i souborové 

hře 

 

rozsahu tří oktáv, kadenci, 

      stupnici v terciích, sextách nebo  

            oktávách 

- využívá kvality tónů a úhozu k 

interpretaci v jemných barevných 

odstínech 

- hraje sólové i komorní  skladby 

různých období, seznamuje se s 

pravidly jejich interpretace 

- navštěvuje koncerty, poslouchá 

nahrávky vynikajících interpretů 

- studuje a vyhledává nové skladby 

podle vlastního výběru 

- rovněž dle svého zájmu vyhledává 

možnosti vlastního uplatnění  

     ( účinkování na koncertech,  

      vernisážích, účast na festivalech atd. ) 

- studium II. stupně zakončí veřejným 

vystoupením sólovým i komorním 

      nebo i samostatným recitálem     
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Studijní zaměření Hra na elektrofonickou kytaru 

 

Charakteristika 

 

Elektrofonická kytara je jeden z nejmladších hudebních nástrojů, zároveň patří 

v současnosti k těm nejoblíbenějším. Její vznik můžeme hledat ve 30. - 40. 

letech minulého století, kdy se začalo experimentovat s ozvučením akustické 

kytary, kterážto pro svoji hlasitost nebyla schopná prosadit se ve větších 

hudebních tělesech. Z toho vyplývá i uplatnění nástroje – to je až neobvykle 

rozmanité, jak žánrově, tak po stránce svého místa v rámci nejrůznějších 

hudebních těles. Tam totiž funguje často jako nástroj doprovodný, ale nezřídka  

také jako nástroj vyloženě sólový.  

 

Ke studiu hry na elektrofonickou kytaru je nutné nejdříve  ovládnout základy 

hry na kytaru klasickou. Proto se ke studiu doporučuje absolvovat první tři 

ročníky v rámci studia hry na klasickou kytaru. Po zvládnutí těchto tří ročníků 

žáci nastupují do 4. ročníku již ke studiu hry na elektrofonickou kytaru, první 

stupeň studia je ukončen 7. ročníkem. Druhý stupeň studia je čtyřletý. 

Očekávané výstupy jsou závazné a minimální - žáci, kteří stanovená kritéria 

zvládají, je mohou podstatným způsobem převyšovat. 

 

Přípravné studium 

 

Náplň učiva, učební plán a očekávané výstupy přípravného studia jsou totožné 

s přípravným studiem pro hru na klasickou kytaru – viz uvedeno výše. 

 

Základní studium I. stupně 

 

V charakteristice studijního zaměření je uvedeno, že studiu hry na 

elektrofonickou kytaru  předchází absolvování prvních tří ročníků I. stupně 

základního studia studijního zaměření Hra na klasickou kytaru. Taktéž učební 

plán i očekávané výstupy jsou totožné s plánem a výstupy výše uvedenými ve 

studijním zaměření Hra na klasickou kytaru. Proto jsou údaje v následujících 

tabulkách zpracovány od 4. ročníku I. stupně základního studia, kdy žák 

přechází ke hře na elektrofonickou kytaru. 
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Učební plán 

 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Hra na elektrofonickou kytaru  1  1  1  1 

Hudební nauka  1  1   

Skupinová praktika: Kytarový soubor, Souborová hra, 

Komorní hra,
26

 Pěvecký sbor
27

, Doprovodná kytara a 

základy improvizace
28

, Orchestr
29

 

 1  1   1  1 

   3     3    2  2 

 

Očekávané výstupy 

                   4. - 5. r.                                6. - 7. r. 
Žák:  

- umí popsat nástroj, ovládne 

všechny jeho prvky a zná 

jejich využití 

- zdokonaluje dovednosti ve 

hře trsátkem i nezávislou 

hru prsty 

- ovládá hru v rytmických 

motivech 

- předvede znalosti 

akordických značek, 

powerchordů, stupnic 

v rozsahu 2 oktáv a základní 

orientaci v tabulaturách 

- orientuje se na hmatníku do 

V. polohy 

- dokáže zahrát jednoduchý 

přednesový repertoár 

- obohacuje své technické 

dovednosti:  vibrato, slide 

- orientuje se v notovém 

zápise, dokáže jej 

zrealizovat a chápe 

propojení teorie s praxí 

- transponuje skladbu do jiné 

tóniny 

 

Žák: 

- ovládá základní nástrojovou techniku 

(trsátkovou techniku střední obtížnosti), hraje 

s tónovou kulturou a je schopen naladit si 

nástroj, ovládá obtížnější technické prvky levé 

ruky (bending) 

- hraje plynule ve vyšších polohách, v základních 

tóninách, orientuje se v notových, akordických 

a dalších hudebních značkách, tabulaturách, 

dokáže hrát ve složitějších rytmech 

- interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých 

stylů a žánrů 

- doprovází podle notace, akordických značek či 

tabulaturových zápisů, hraje kadence, dle svých 

individuálních schopností vytvoří  vlastní 

doprovod i drobný rytmicko- melodický útvar 

- ovládá aktivně znalost T,S,D a dokáže 

samostatně transponovat skladby do jiných 

tónin, zvládá hru stupnic v rozsahu tří oktáv 

- uplatňuje se při hře v komorních nebo 

souborových uskupeních 

- pochopí a používá základní hudební pojmy, 

názvosloví a označení 

- zajímá se o hudbu, vnímá ji, umí najít hlavní 

myšlenku, umí o díle hovořit a zhodnotit je 

- studium prvního stupně zakončí absolventským 

koncertem, vystoupením sólovým i komorním, 

resp. souborovým 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
27

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
28

 Jedná se o povinně volitelný předmět. 
29

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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Přípravné studium II. stupně 

 

Přípravné studium II. stupně ve hře na elektrofonickou kytaru je určeno pro 

žáky, kteří nemají zkušenost s předchozím studiem kytary, ale s ohledem na 

jejich věk nemohou být zařazeni do prvního stupně studia. Formou individuální 

nebo skupinové výuky v rozsahu nejdéle 2 let v rozsahu 1 v. h. týdně podle 

schopností žáka a možností školy a 1 v. h. týdně v kolektivní výuce skupinového 

praktika je cílem připravit žáka pro studium druhého stupně. 

 

 

Učební plán 

                   1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka hry na 

elektrofonickou kytaru 

                   1                     1 

Skupinová praktika: 

Kytarový soubor, 

Souborová hra, Komorní 

hra,
30

 Pěvecký sbor
31

, 

Doprovodná kytara a 

základy improvizace
32

, 

Orchestr
33

 

 

                   1                   1 

                    2                   2 

 

 

 

Očekávané výstupy 

 

Přípravné 

studium 

 

Žák: 
- umí popsat nástroj, ovládá jeho prvky a zná jejich využití 

- ovládá trsátkovou a prstovou techniku střední obtížnosti 

- orientuje se v akordických značkách, hudebním názvosloví, notovém i 

tabulaturovém zápisu 

- ovládá doprovodnou hru, rytmické motivy a základy melodických 

sólových technik slide, vibráto a bending 

- ovládá znalost základních harmonických funkcí, je schopen realizovat 

transpozice 

- zvládá základní orientaci po celé šíři hmatníku, hru stupnic v rozsahu 

2-3 oktáv 

- interpretuje přiměřeně obtížný sólový repertoár, zapojuje se dle svých 

možností do skupinového praktika v kolektivní výuce komorní či 

souborové hry, případně kytarového souboru 

 
                                                 
30

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
31

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
32

 Jedná se o povinně volitelný předmět. 
33

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na elektrofonickou kytaru   1   1  1  1 

Skupinová praktika: Kytarový soubor, Souborová hra, 

Komorní hra,
34

 Pěvecký sbor
35

, Doprovodná kytara a 

základy improvizace
36

, Orchestr
37

 

  1   1  1  1 

   2   2   2  2 

 

Očekávané výstupy 

                1. - 2. r.                   3. r.                4. r. 
Žák: 

- zná stručnou historii 

nástroje a významné 

osobnosti 

- orientuje se ve 

složitějších notových i 

tabulaturových 

zápisech, dokáže hrát 

podle obtížných 

akordických značek 

- zvládá základy 

improvizace 

- hraje plynule stupnice 

v rozsahu tří oktáv 

v různých polohách, 

zvládá stupnice 

intervalové, ovládá 

stupnice v rozšířené 

poloze, předvede 

znalost stupnic 

pentatonických a 

bluesových 

- zvládá techniku 

odsazované i vázané 

hry levé ruky 

- ovládá obtížnější 

technické prvky hry 

pravé i levé ruky – 

hammering/tapping, 

chicken picking 

- je schopen samostatně 

pracovat 

s počítačovými 

Žák: 

- zná hlouběji historii 

nástroje, významné 

osobnosti, interprety, 

dokáže popsat vývoj 

nástroje a s ním 

související uplatnění 

nástroje v rozmanitých 

hudebních žánrech 

- ovládá příslušenství 

kytary – zejména různé 

analogové i digitální 

efekty a kytarové 

zesilovače 

- dokáže pracovat 

s počítačovými 

programy pro 

elektrickou kytaru, 

jejich znalost využívá 

k samostatné přípravě 

skladeb i vlastních 

aranží a vlastního 

repertoáru, který si 

sám vyhledává 

- bez potíží zvládá hru 

se spoluhráči 

v rozmanitých 

hudebních tělesech 

- ovládá hru z listu, 

dokáže vytvořit 

improvizovaný 

doprovod z listu 

- předvede pokročilou 

Žák: 

- zvládá perfektně 

doposud studované 

techniky a 

technické prvky hry 

na nástroj 

- využívá kvality 

tónu a techniku hry 

k barevnému a 

dynamickému 

odlišení, využívá 

vlastního 

hudebního cítění k 

tvorbě zvuku 

vhodného 

k danému žánru 

skladby 

- využívá své 

schopnosti při 

komorní i 

souborové hře -

profiluje se podle 

svého zájmu a 

preferencí; využívá 

svých 

posluchačských a 

interpretačních 

      zkušeností a    

            získaných  

            hudebních  

            vědomostí a  

            dovedností k  

            samostatnému                  

                                                 
34

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
35

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
36

 Jedná se o povinně volitelný předmět. 
37

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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programy pro 

elektrickou kytaru a 

využívat je na základní 

úrovni 

- předvede své 

schopnosti při sólové 

hře skladeb a písní 

různorodých žánrů a 

při souborové hře v 

rozmanitých hudebních 

tělesech 

schopnost improvizace 

v bluesové dvanáctce 

 

 

- dle svých 

individuálních 

schopností dále 

poznává obtížnější 

techniky hry 

- orientuje se po celé šíři 

hmatníku, dokáže hrát 

v různých polohách 

 

 

            studiu nových  

            skladeb a  

            vyhledávání  

            vlastního repertoáru 

- dokáže sám skládat 

sólové party 

s využitím 

získaných znalostí 

v oblasti 

improvizace 

- studium zakončí 

veřejným 

vystoupením 

sólovým i 

komorním, resp. 

souborovým 
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Studijní zaměření Hra na akustickou kytaru 

 

Charakteristika 

 

Kytara v dnešní době patří k nejoblíbenějším hudebním nástrojům. Výuka na 

základních uměleckých školách se však omezuje zpravidla na hru na kytaru 

klasickou (španělskou), respektive  na výuku hry na kytaru elektrofonickou. 

Výuka hry na akustickou kytaru spočívá v kombinaci obsažení určitých znalostí 

z klasické a elektrofonické kytary za použití dalších moderních prvků, 

moderních technik a efektů hry, dále nástrojového vyjádření, které přinášejí 

nové hudební směry a inovativní umělci. Snaží se přijít s novou náplní výuky 

tak, aby vychovávala budoucí, co nejvíce praktické muzikanty, kteří se jako 

hráči na akustickou kytaru budou uplatňovat v rozmanitých hudebních 

souborech a uskupeních, případně coby sólisté napříč všemi hudebními žánry. 

Především důraz na praktičnost je nosným prvkem celé výuky tohoto předmětu. 

 

Ke studiu hry na akustickou kytaru je nutné přistoupit až po absolvování prvních 

třech ročníků hry na kytaru klasickou, kde se žák seznámí s nástrojem, osvojí si 

základní techniky držení nástroje a základní techniky hry na klasickou kytaru, 

které v předmětu hra na akustickou kytaru bude dále využívat a rozvíjet. Po 

zvládnutí prvních tří ročníků hry na klasickou kytaru nastupuje žák ke studiu 

v předmětu hra na akustickou kytaru, kde zakončuje první stupeň studia  

v 7. ročníku. Druhý stupeň studia je čtyřletý. Očekávané výstupy jsou závazné a 

minimální - žáci, kteří stanovená kritéria zvládají, je mohou podstatným 

způsobem převyšovat. 

 

Přípravné studium 

 

Náplň učiva, učební plán a očekávané výstupy přípravného studia jsou totožné 

s přípravným studiem pro hru na klasickou kytaru – viz uvedeno výše. 

 

Základní studium I. stupně 

 

V charakteristice studijního zaměření je uvedeno, že studiu hry na akustickou 

kytaru  předchází absolvování prvních tří ročníků I. stupně základního studia 

studijního zaměření Hra na klasickou kytaru. Taktéž učební plán i očekávané 

výstupy jsou totožné s plánem a výstupy výše uvedenými ve studijním zaměření 

Hra na klasickou kytaru. Proto jsou údaje v následujících tabulkách zpracovány 

od 4. ročníku I. stupně základního studia, kdy žák přechází ke hře na akustickou 

kytaru. 
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Učební plán 

 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Hra na akustickou kytaru  1  1  1  1 

Hudební nauka  1  1   

Skupinová praktika: Kytarový soubor, Souborová hra, 

Komorní hra,
38

 Pěvecký sbor
39

, Doprovodná kytara a 

základy improvizace
40

, Orchestr
41

 

 1  1   1  1 

  3  3  2  2 

 

 

Očekávané výstupy 

                   4. - 5. r.                                    6. - 7. r. 
Žák: 

- umí popsat nástroj, 

obsáhne základní 

prvky techniky hry 

- učí se hře trsátkem, 

zdokonaluje 

nezávislou hru prstů 

- ovládá hru 

v jednoduchých 

rytmických figurách, 

hraje jednoduché 

stupnice a kadence, na 

hmatníku se orientuje 

do V. polohy 

- zahraje jednoduchý 

přednesový repertoár 

- předvede znalost 

jednoduchých 

akordických značek, 

notového zápisu, 

znalost intervalů 

- dle svých 

individuálních 

možností obohacuje 

své technické 

dovednosti o další 

techniky hry 

 

 

Žák: 

- ovládá základní nástrojovou techniku (prstovou 

techniku střední obtížnosti, trsátkovou techniku 

základní obtížnosti), hraje s tónovou kulturou a je 

schopen naladit si nástroj 

- hraje plynule ve vyšších polohách, orientuje se na 

hmatníku do VII. polohy 

- orientuje se v notovém zápise, v tabulaturách a 

jednoduchých akordických značkách, dokáže hrát 

složitější rytmické figury, zahraje vlastní 

improvizovaný doprovod 

- interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů 

a žánrů, zvládá hru stupnic přes dvě oktávy a 

kadencí, a to ve stupnicích mollových i durových 

- dokáže transponovat jednoduchou melodii případně 

akordický doprovod do jiné tóniny 

- uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových 

uskupeních, kde zároveň chápe postavení svého 

nástroje v daném hudebním tělese 

- studium prvního stupně zakončí absolventským 

koncertem, vystoupením sólovým i komorním, resp. 

souborovým 

 

 

 

 

 

                                                 
38

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
39

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
40

 Jedná se o povinně volitelný předmět. 
41

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na akustickou kytaru   1   1  1  1 

Skupinová praktika: Kytarový soubor, Souborová hra, 

Komorní hra,
42

 Pěvecký sbor
43

 

  1   1  1  1 

   2   2  2  2 

 

Očekávané výstupy 

                1. - 2. r.                3. r.                 4. r. 
 Žák: 

- zná historii nástroje, 

významné osobnosti a 

interprety, orientuje se 

ve vývoji hudby a 

popíše charakteristické 

znaky hudebního 

vyjadřování 

v jednotlivých 

epochách a 

v rozmanitých 

hudebních žánrech 

- orientuje se velmi 

dobře v notovém, 

tabulaturovém i dalším 

hudebním zápisu, 

v těžkých akordických 

značkách, názvosloví, 

pojmech a označeních, 

stejně tak 

v harmonických 

funkcích 

- vyjadřuje své názory na 

znějící hudbu, 

komunikuje s učitelem 

a tím se aktivně 

zapojuje do procesu 

výuky svými nápady 

k technice hry a výrazu 

dané skladby, své 

vědomosti propojuje 

s praktickými 

dovednostmi 

- zvládá základy 

improvizace 

- hraje  stupnice 

Žák: 

- poslouchá aktivně   

hudbu, vyjadřuje 

své názory, je 

schopen 

zaznamenat vlastní 

hudební myšlenku 

- orientuje se 

dokonale po celé 

šíři hmatníku, hraje 

v rozmanitých 

dynamických i 

barevných 

odstínech 

- dokáže pracovat na 

základní úrovni 

s počítačovými 

programy pro 

kytaru, jejich 

znalost využívá 

k samostatné 

přípravě skladeb i 

vlastních aranží a 

vlastního 

repertoáru, který si 

sám vyhledává 

- zvládá hru 

v rozmanitých 

hudebních 

tělesech, kde se 

uplatňuje 

- předvede 

pokročilou 

schopnost 

improvizace, 

improvizovaných 

Žák: 

- zvládá perfektně 

doposud studované 

techniky a technické 

prvky hry na nástroj 

- využívá své schopnosti 

při komorní i 

souborové hře 

- profiluje se podle svého 

zájmu a preferencí; 

využívá svých 

posluchačských a 

interpretačních 

      zkušeností a získaných  

            hudebních vědomostí a  

            dovedností k  

            samostatnému studiu  

            nových skladeb a  

            vyhledávání vlastního  

            repertoáru 

- využívá kvality tónu a 

techniku hry 

k barevnému a 

dynamickému odlišení, 

využívá vlastního 

hudebního cítění k 

tvorbě zvuku vhodného 

k danému žánru 

skladby 

- chápe postavení svého 

nástroje, uplatňuje se 

v různých hudebních 

tělesech jako sólista i 

jako doprovodný 

nástroj, vytváří vlastní 

melodické i rytmické 

                                                 
42

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
43

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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v rozsahu tří oktáv 

v různých polohách, 

zvládá stupnice 

intervalové, ovládá 

stupnice v rozšířené 

poloze, předvede 

znalost stupnic 

pentatonických a 

bluesových 

- předvede své 

schopnosti při sólové 

hře skladeb a písní 

různorodých žánrů a 

při souborové hře v 

rozmanitých hudebních 

tělesech, hraje 

v různých 

dynamických odstínech 

a složitých rytmických 

figurách 

- ovládá obtížnější 

techniky hry, vytváří 

kvalitní tón při hře 

prsty i trsátkem,  

dokáže technické prvky 

kombinovat, obohacuje 

hru o různé jednoduché 

technické efekty 

z oblasti různých žánrů 

 

doprovodů z listu, 

zahraje 

improvizované 

sólo 

- předvede obtížnější 

techniky a 

technické efekty 

hry 

 

 

útvary, je schopen 

zaznamenat svoji 

hudební myšlenku a 

dále jí rozvíjet a 

uplatnit ve vlastní 

tvorbě jako sólista či 

v rámci hudebního 

uskupení 

- studium zakončí 

veřejným vystoupením 

sólovým i komorním, 

resp. souborovým 
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Studijní zaměření Hra na basovou kytaru 

 

Charakteristika 

 

Basová kytara je moderní nástroj uplatňující se všestranně především v soudobé 

a populární hudbě. Nástroj samotný se ve větší míře začal uplatňovat od druhé 

poloviny 20. století, kde nahradil funkci kontrabasu. 

Basová kytara či nepřesněji baskytara je vhodnou alternativou pro žáky, kteří se 

chtějí intenzivněji věnovat především souborové hře nebo se chtějí uplatnit jako 

hráči hudebních skupin. Tento nástroj poskytuje mnoho možností vyjádření 

rytmických a melodických prvků a ve skupinové hře se zpravidla stává 

měřítkem rytmické přesnosti a harmonické stability hudebního uskupení.  

Vzhledem ke konstrukci nástroje a obtížnosti hudebního vnímání funkce 

nástroje v souborové hře žáci nejprve absolvují první tři ročníky v zaměření hry 

na klasickou kytaru, poté mohou s ohledem na fyzické předpoklady od čtvrtého 

ročníku nastoupit ke studiu hry na kytaru basovou. První stupeň studia je 

ukončen sedmým ročníkem. 

Očekávané výstupy jsou závazné a minimální, žáci, kteří stanovená kritéria 

zvládají, je mohou podstatným způsobem převyšovat. 

 

 

Přípravné studium 

 

- formou individuální nebo skupinové výuky v rozsahu nejdéle 2 let v rozpětí  

1 v. h. týdně podle schopností žáka a možností školy a 1 v. h.  kolektivní výuky 

 /viz přípravné studium HO, varianta B /. 
 

Učební plán 

                   1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka hry na 

klasickou kytaru 

                   1                     1 

Kolektivní výuka                    1                   1 

                    2                   2 
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Očekávané výstupy 

 

Přípravné 

studium 

 

Žák: 

- zvládá jednoduchá dechová a hlasová cvičení 

- využívá hlas ve svém přirozeném rozsahu 

- hraje na jednoduché rytmické nástroje 

- zpívá jednoduché lidové, popřípadě jednoduché umělé písně podle své 

individuální hlasové vyspělosti a stupně hudebního vývoje 

- zpívá s jednoduchým hudebním doprovodem 

- se seznámí s nástrojem, správným sezením a držením nástroje, 

správným postavením obou rukou 

- zná označení prstů pravé i levé ruky 

- zná názvy strun 

- umí zahrát apoyando prsty i-m na melodických strunách, střídá prsty 

- umí zahrát apoyando palcem na basových strunách 

- umí zahrát jednoduchou říkanku, rytmickou ozvěnu na prázdných  

strunách nebo i jednoduchou píseň v jednohlase  

 

 

Základní studium I. stupně 

 

Studium hry na basovou kytaru předpokládá absolvování prvních tří ročníků  

I. stupně základního studia studijního zaměření Hra na klasickou kytaru. Učební 

plán i očekávané výstupy jsou totožné s plány a výstupy výše uvedenými ve 

studijních zaměřeních. Proto jsou údaje v následujících tabulkách zpracovány od 

4. ročníku I. stupně základního studia, kdy žák přechází ke hře na basovou 

kytaru. 

 

 

Učební plán 

 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 

Hra na basovou kytaru  1  1  1  1 

Hudební nauka  1  1   

Skupinová praktika: Kytarový soubor, Souborová hra, 

Komorní hra,
44

 Pěvecký sbor
45

, Doprovodná kytara a 

základy improvizace
46

, Orchestr
47

 

 1  1   1  1 

  3  3  2  2 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
45

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
46

 Jedná se o povinně volitelný předmět. 
47

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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Očekávané výstupy 

                   4. - 5. r.                                6. - 7. r. 
Žák:  

- umí popsat nástroj, ovládne 

všechny jeho prvky a zná 

jejich využití  

- zdokonaluje dovednosti 

v nezávislé hře prsty, 

předvede hru trsátkem  

- ovládá správné držení 

nástroje a postavení rukou 

vůči strunám resp. hmatníku 

- předvede orientaci 

v notovém zápise, hru podle 

akordických značek, znalost 

stupnic v rozsahu dvou 

oktáv a základní orientaci 

v basových tabulaturách, 

zahraje jednoduché 

doprovody k melodii či 

písním 

- orientuje se na hmatníku 

minimálně do V. polohy 

- uplatňuje se v hodinách 

komorní / souborové hry 

 

 

 

Žák: 

- ovládá základní nástrojovou techniku 

(prstovou i trsátkovou techniku střední 

obtížnosti), hraje s tónovou kulturou a je 

schopen naladit si nástroj 

- orientuje se pohotově ve vyšších 

polohách, v základních tóninách, 

notových, akordických a dalších 

hudebních značkách 

- hraje pohotově z tabulaturového zápisu 

- umí si naladit nástroj 

- interpretuje přiměřeně obtížné skladby 

různých stylů a žánrů dle vlastní 

preference s využitím nastudovaných 

výrazových prostředků 

- doprovází podle notace, akordických 

značek i tabulaturových zápisů, vytvoří 

samostatně vlastní doprovod i drobný 

rytmicko melodický útvar 

- zajímá se o hudbu a dokáže hodnotit 

vlastní hru a hudební myšlenku díla 

- uplatňuje se v hodinách komorní / 

souborové hry 

- chápe a používá základní hudební 

pojmy, názvosloví a označení 

- studium prvního stupně zakončí 

absolventským koncertem, vystoupením 

sólovým i komorním resp. souborovým 

 

 

 

Přípravné studium II. stupně 

 

Přípravné studium II. stupně ve hře na basovou kytaru je určeno pro žáky, kteří 

nemají zkušenost s předchozím studiem nástroje, ale s ohledem na jejich věk 

nemohou být zařazeni do prvního stupně studia. Formou individuální nebo 

skupinové výuky v rozsahu nejdéle 2 let v rozsahu 1 v. h. týdně podle 

schopností žáka a možností školy a nejméně 1 v. h. týdně v kolektivní výuce 

skupinového praktika je cílem připravit žáka pro studium druhého stupně.  
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Učební plán 

                   1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka hry na 

basovou kytaru 

                   1                     1 

Skupinová praktika:  

Kytarový soubor, 

Souborová hra, Komorní 

hra,
48

 Pěvecký sbor
49

, 

Doprovodná kytara a 

základy improvizace
50

, 

Orchestr
51

 

                   1                   1 

                    2                   2 

 

Očekávané výstupy 

 

Přípravné 

studium 

 

Žák: 

- umí popsat nástroj, ovládá jeho prvky a zná jejich využití, naladí si 

nástroj 

- drží správně nástroj, zvládá postavení obou rukou, ovládá trsátkovou a 

prstovou techniku střední obtížnosti 

- orientuje se v akordických značkách, hudebním názvosloví, notovém i 

tabulaturovém zápisu  

- ovládá doprovodnou hru z not, tabulatur a akordických značek 

- zvládá základní orientaci po celé šíři hmatníku, hru stupnic v rozsahu 2 

- 3 oktáv  

- interpretuje přiměřeně obtížný repertoár, zapojuje se dle svých 

možností do skupinového praktika v kolektivní výuce komorní či 

souborové hry, případně kytarového souboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
49

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
50

 Jedná se o povinně volitelný předmět. 
51

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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Studium II. stupně  

 

Učební plán 

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

Hra na basovou kytaru  1  1  1  1 

Skupinová praktika: Kytarový soubor, Souborová hra, 

Komorní hra,
52

 Pěvecký sbor
53

, Doprovodná kytara a 

základy improvizace
54

, Orchestr
55

 

 1   1  1  1 

  2  2   2  2 

 

 

 

Očekávané výstupy 

                                                         1.-2.r. 
Žák: 

-  zná historii nástroje, významné osobnosti 

-  orientuje se ve složitějších tabulaturách, notových zápisech i akordických značkách 

-  zvládá elementární základy improvizace a tvorbu doprovodů 

 technicky zdokonaluje prstovou a trsátkovou hru, hraje s dynamickým odstíněním,      

- zvládá náročnější rytmické útvary a figury 

- uplatňuje se ve školních souborech a uskupeních 

- pohotově se orientuje po celé šíři hmatníku 

- hraje durové i mollové stupnice, rozložené tonické kvintakordy  

- interpretuje přiměřeně obtížné skladby etudového i přednesového typu různých žánrů 

a stylů s ohledem na vlastní možnosti a preference 

- ovládá nástrojovou aparaturu a nastavení zvuku pro potřebu daného stylu či žánru 

                             3.r.                                4.r. 
 

Žák:  

 

- zná hlouběji historii nástroje, 

významné   

      osobnosti, interprety, vývoj nástroje a   

            s    tím související uplatnění v 

různých   

      především moderních žánrech 

-    ovládá zdatně příslušenství nástroje,    

      nástrojovou aparaturu, pracuje s     

      nástrojovými efekty a efektovými   

      krabičkami 

- pracuje s počítačovými programy    

      určených pro basovou kytaru, jejich    

      znalost využívá k přípravě a úpravě  

 

Žák: 

 

- ovládá perfektně doposud 

nastudované techniky a technické 

prvky hry na nástroj, improvizaci i 

náročnější nástrojový repertoár 

- využívá kvality tónu a techniky hry k 

preciznímu barevnému a 

dynamickému odstínění hry 

-  zodpovědně se podílí na souborové či 

komorní hře, ve kterých uplatňuje 

zkušenosti získané studiem, zvládá 

přípravu na koncerty 

- aktivně vyhledává nový repertoár, 

který zvládá sám nastudovat 

                                                 
52

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
53

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
54

 Jedná se o povinně volitelný předmět. 
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 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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      skladeb a jejich aranží, které vybírá   

            dle vlastních preferencí 

      -     bez potíží zvládá souhru v hudebních    

       tělesech 

-     ovládá hru z listu, dokáže vytvořit     

             improvizovaný doprovod z listu 

      -    předvede pokročilou schopnost  

           improvizace, improvizuje 

           v bluesové dvanáctce, ovládá 

           doprovodnou hru „walking bass“ 

- dle svých schopností a preferencí  

poznává obtížnější techniky hry, 

především slap, dvojité či trojité 

úhozy, hru dvojhlasů a trojhlasů, 

latinských rytmů, atd. 

 

- precizně ovládá nástrojovou 

aparaturu, nastavení zvuku a využití 

efektů a efektových krabiček, 

uplatňuje znalost s ohledem na 

potřeby skladby a žánru 

- studium zakončí veřejným 

vystoupením sólovým i komorním 

resp. souborovým 

 

 

 

 

 

Skupinové praktikum: Kytarový soubor 
 

Předmět Kytarový soubor se vyučuje zpravidla od třetího nebo od čtvrtého 

ročníku prvního stupně základního studia.
56

 Většinou se postupuje od výuky v 

nejjednodušším komorním útvaru – v duu, jelikož se tak žáci naučí poslouchat 

jeden druhého, přizpůsobovat se, vnímat rytmus a harmonii. Poté  je možno duo 

rozšířit na trio, popřípadě na kvarteto. 

Většina žáků má z tohoto způsobu hry radost, jelikož učební činnost se stává 

zajímavější. Napomáhá k formování osobnosti žáka, vede k toleranci, vytváření 

pocitů sounáležitosti a spoluzodpovědnosti za společné dílo. 
 
 
 
 

Učební plán 

             I. st.          II. st. 

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

Kytarový soubor   1   1  1  1  1  1  1  1 

 

Očekávané výstupy 

Kytarový 

soubor 

Žáci zvládnou: 

- na začátku skladeb pozorovat  pokyn k začátku skladby a přesně 

společně nastoupit 

- totéž k přesnému začátku i konci frází 

      - k přesnému ukončení skladby 

- respektovat hru svých spoluhráčů, přizpůsobit interpretaci svého 

partu k souhře se všemi  

                                                 
56

 Do souboru je možné také zařadit výjimečně talentované žáky nižšího ročníku. 
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- úseky skladeb společně zesílit nebo zeslabit, zpomalit nebo zrychlit 

- rozlišit v partituře melodii i doprovod, podle toho hrát melodické 

party výrazněji, silněji, 

- doprovodné naopak slaběji 

- základní pravidla  interpretace skladeb různých slohových období   

- odpovědně přistupovat k nastudování společného díla    

- mít odpovědnost k provedení nastudovaného díla na koncertech a 

vystoupeních po stránce umělecké i z hlediska jeho realizace 

- konzultovat své nápady, náměty a názory k výběru skladeb, jejich 

interpretaci s učitelem  

- úspěšně spolupracovat a poskytovat si i vzájemnou podporu i 

uznání           

 

Poznámky: 

 
V průběhu studia se žáci seznámí s díly českých i zahraničních  skladatelů z 
období renesance, baroka, klasicizmu 
i současnosti.  Ve svém repertoáru budou mít řadu originálních skladeb i 
umělecky hodnotných transkripcí. 

 

 

Doporučená literatura 
57

 

 

Skupinové praktikum: Souborová hra 

 

Souborová hra se vyučuje zpravidla od třetího nebo od čtvrtého ročníku prvního 

stupně základního studia v každém studijním zaměření na ZUŠ. Obvykle se 

postupuje od výuky v nejjednodušším komorním útvaru, postupně bývá duo 

rozšířeno na trio, popřípadě na kvarteto ( i v kombinaci různých nástrojů) nebo 

na soubor. Pro všechny nástroje je to výborná zkušenost vedoucí k respektu a 

spolupráci s jinými nástroji, muzikanti se učí toleranci, je rozvíjena jejich 

muzikálnost a praxe. 

 

 

Očekávané výstupy 

                                              4. - 7. r. I. st. 
 

Žáci: 

- v souborové hře uplatňují a dále rozvíjejí dovednosti získané v individuálním studiu 

- získávají základní návyky při hře v souboru 

- učí se vnímat zvuk celého souboru 

- poznávají základní dirigentská gesta (dvoudobý, třídobý, čtyřdobý takt) 

- se učí sledovat dirigenta a hrát podle jeho gesta 

- se učí pohotově číst notový zápis 

- se přizpůsobují svým spoluhráčům v intonaci, rytmu, dynamice a celkovému přednesu 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 Doporučená literatura k předmětu Kytarový soubor  je náplní dokumentu P III., který je přílohou ŠVP. 
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                                             1. - 4.r. II. st. 
     

     Žáci: 

- plně uplatňují veškeré získané dovednosti načerpané během studia v ZUŠ 

- využívají zkušeností z interpretace klasických děl (komorní či souborové hry) 

v jazzové improvizaci a vlastní tvorbě 

- dovedou objektivně posoudit hodnotu poslouchaných skladeb a interpretačních kvalit 

      účinkujících hudebníků 

- dle možností co nejvíce veřejně vystupují, účastní se festivalů, soutěží, přehlídek, 

            veřejným vystoupením ukončí studium na ZUŠ 

 

 
 

 

Skupinové praktikum: Komorní hra 

 

Předmět Komorní hra se vyučuje zpravidla od třetího nebo od čtvrtého ročníku 

prvního stupně základního studia v každém studijním zaměření na ZUŠ. 

Většinou se postupuje od výuky v nejjednodušším komorním útvaru – v duu, 

jelikož se tak žáci naučí poslouchat jeden druhého, přizpůsobovat se, vnímat 

rytmus a harmonii. Poté  je možno duo rozšířit na trio, popřípadě na kvarteto. 

Většina žáků má z tohoto způsobu hry radost, jelikož učební činnost se stává 

zajímavější. Napomáhá k formování osobnosti žáka, vede k toleranci, vytváření 

pocitů sounáležitosti a spoluzodpovědnosti za společné dílo. 

 

 

Očekávané výstupy 

                                                  4. - 7. r. I. st. 
 

Žáci: 

- hrají v duu, triu, nebo kvartetu, učí se soucítění s druhým nástrojem 

- využívají svých interpretačních znalostí a dovedností, posluchačských zkušeností a 

      hudebních vědomostí z individuálního studia 

- se učí pod dohledem učitele samostatnosti při nácviku skladeb (udání tempa, nástupů) 

- využívají plně svých dovedností získaných v individuální výuce 

- jsou připraveni konfrontovat vlastní názory na studovanou skladbu s názory jiných 

- zapojují se do seskupení více nástrojů 

- spoluvytvářejí odpovědnost za studované dílo 

- plně využívají možností veřejně vystupovat 

-     ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením 

 

 

                                                    1. - 4. r. II. st. 
 

Žáci: 

- ovládají samostatné čtení partu z listu – takt, předznamenání, repetice částí skladby, 

posuvky, rytmus 

- ovládají způsoby nástupu ve skladbě 
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- ovládají zadání vhodného tempa při nácviku i pozdějším provedení skladby 

- žáci jsou při hře schopni sledovat a vnímat ostatní hlasy 

- jsou vedeni pedagogem ke sledování souhry a sluchové sebekontrole 

- vyjadřují se ke způsobu provedení skladby 

- vyjadřují se, navrhují i případně samostatně volí obsazení jednotlivých hlasů skladby, 

včetně doplňujících efektů 

- navrhují způsob provedení skladby, včetně úpravy tóniny 

- navrhují úpravu formy skladby  

- navrhují samostatně příležitost k veřejnému uvedení nastudované skladby 

- jsou motivováni i k účasti v souborech fungujících mimo školu 

 

Skupinové praktikum: Pěvecký sbor 

Učební plány a očekávané výstupy jsou totožné s výše uvedeným.   

 

 

Skupinové praktikum: Doprovodná kytara a základy improvizace 

 

Studium v předmětu Doprovodná hra a základy improvizace seznamuje žáky 

s tvorbou kytarových doprovodů písní a rozvíjí jejich improvizační schopnosti, 

orientaci v harmonické, rytmické i melodické struktuře hudebního díla. Jako 

povinně volitelný předmět si jej mohou zvolit žáci od 4. ročníku I. stupně, pokud 

dosáhnou během studia v individuálních hodinách patřičné úrovně (tj. znalost a 

schopnost hry ze základních akordických značek), mohou na doporučení učitele 

navštěvovat hodiny i žáci mladší. 

 

Učební plán 

             I. st.          II. st. 

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

Doprovodná kytara a  

základy improvizace 

  1   1  1  1  1  1  1  1 

 

Očekávané výstupy 

                                                  4. - 7. r. I. st. 
 

Žák: 

- orientuje se v základních akordických značkách 

-  tvoří jednoduché rytmicko-harmonické motivy vhodné k doprovodu písní s ohledem 

na jejich charakter, rytmus, náladu, formu i obsah 

- je schopen uplatnit znalost transpozice v jednoduchých tóninách, aplikuje znalost 

základních harmonických funkcí T, S, D 

- spolupracuje v souhře s dalšími nástroji, zdokonaluje rytmickou přesnost 

- využívá dosavadní zkušenosti a znalosti získané během studia po stránce technické i 

muzikální 

- učí se vytvářet jednoduchou melodii na harmonickém podkladu 
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                                                    1. - 4. r. II. st. 
 

Žák: 

- orientuje se ve složitějších akordických značkách a harmonii 

- vytváří složitější doprovodné rytmy vhodné k doprovodu písní s ohledem na jejich 

charakter, rytmus, náladu, formu i obsah a dokáže je kombinovat 

- uplatňuje znalost transpozice ve složitějších tóninách 

- orientuje se v hudebních stylech a žánrech 

- samostatně vytváří sólovou melodickou linku, akordické rytmy kombinuje 

s příležitostným vyhráváním melodie a melodických ozdob 

 

 

 

 

Skupinové praktikum: Orchestr 

 

Školní orchestr je největší reprezentativní hudební těleso školy, ve kterém 

dochází ke spojení a spolupráci žáků z různých oddělení, zapojení sólistů z řad 

zkušenějších žáků a hostů. Hra v orchestru je vhodná pro žáky od 4. ročníku I. 

stupně a předpokládá dostatečnou technickou i muzikální vyzrálost. Cílem 

výuky je zapojit žáky do společné práce dle jejich individuálních schopností, 

prohloubit tak jejich zájem o další studium a umožnit jim další hudební rozvoj a 

sebeuplatnění. Zapojením se do orchestru žáci získávají nejen cenné hudební 

zkušenosti, ale zároveň jsou u nich pozitivně formovány i další důležité 

povahové vlastnosti,  jako je odpovědnost za společné dílo, spolehlivost, 

dochvilnost, respekt vůči spoluhráčům a vedoucímu orchestru. 
 

Učební plán 

             I. st.          II. st. 

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

Orchestr   2   2  2  2  2  2  2  2 

 

Očekávané výstupy 
 

Žáci: 

- hrají dle dirigentských gest, případně dle rytmického vedení bicích nástrojů 

-  hrají s respektem vůči ostatním spoluhráčům, interpretaci svého partu přizpůsobují 

souhře s ostatními 

- zdokonalují se v tvorbě kultivovaného a kvalitní tónu, který dopomáhá celkovému 

zvuku orchestru 

- dbají na rytmicky přesný projev s přesnou pulsací 

- pracují s melodií, frází, rytmem, dynamikou a agogikou skladby 

- vnímají úlohu hraného partu v orchestru, dle vlastních možností se uplatňují také jako 

sólisté 

 

 

 



 84 

Studijní zaměření Hra na housle 

 

Charakteristika 

 

Studium je rozvrženo do dvou stupňů, první stupeň je 7letý, druhý stupeň 4letý.  

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

a jsou manuálně zručné. Je předpokládán zájem o hudbu, pravidelná příprava a 

docházka do hodin, podpora ze strany rodičů.   

Žák postupně získává technické základy hry na nástroj, to znamená správné a 

uvolněné držení těla a nástroje, postavení rukou, koordinace pohybů těla a obou 

rukou. Při hře zapojuje a rozvíjí svalovou činnost i jemnou motoriku prstů, 

spojuje čtení notového zápisu s orientací levé ruky na hmatníku nástroje. Rozvíjí 

své hudební cítění, představivost, smysl pro intonaci, rytmus, hudební výraz a 

přirozený hudební projev. Dochází také k rozvoji hudební paměti a paměti 

vůbec. Od počátku se učí sebeovládání, koncentraci, je veden k systematické 

přípravě do výuky, samostatnosti při cvičení a zodpovědnosti za přípravu 

skladeb a jejich prezentaci na veřejnosti.  

Žák se seznamuje s nástrojovou literaturou a získává základní přehled o 

specificích jednotlivých slohových období a jednotlivých žánrových stylů, 

seznamuje se s díly význačnějších skladatelů a poselstvím uloženým v jejich 

díle, čímž se rozvíjí jeho celkový kulturní přehled. 

Žák se učí souhře s jinými nástroji, pěstuje schopnost naslouchat a přizpůsobit 

se spoluhráči (spoluhráčům) v nejrůznějších formách komorní hry, což 

podporuje jeho smysl pro spolupráci s ostatními. 

 

Přípravné studium 

 

- formou individuální nebo skupinové výuky v rozsahu nejdéle 2 let v rozsahu  

1 v. h. týdně podle schopností žáka a možností školy a 1 v. h. týdně v kolektivní 

výuce hudební nauky /viz přípravné studium HO, varianta B /. 
 

Učební plán 

                   1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka přípravy 

hry na housle 

                   1                    1 

Kolektivní výuka                    1                   1 

                    2                   2 
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Očekávané výstupy 

Přípravné 

studium 

Žák: 

 umí pojmenovat části houslí a smyčce  

 umí zaujmout správný postoj při hře na nástroj  

 umí správně držet housle  

 umí správně držet smyčec 

 dbá o uvolněnost obou rukou při hře 

 dbá o správné dělení smyčce při hře krátkých a dlouhých smyků 

 dbá o správnou polohu pravého lokte 

 zná postavení prstů levé ruky při správném umístění levého lokte v 

durovém prstokladu, který zahraje pizzicato nebo arco v různých 

variacích od prázdné struny A nebo E, přes první až po čtvrtý prst a 

zpět 

 zahraje jednoduchý dvojzvuk (0 – 0, 0 – 1)   

 hraje jednoduchá cvičení a písně na struně  A nebo  v durovém 

prstokladu zpaměti 

 orientuje se v notovém zápisu prázdných strun a probíraných tónů 

durového prstokladu 

 orientuje se v základních hudebních termínech a pojmech: notová 

osnova (linky, mezery, pomocné linky), houslový klíč, nota (hlavička, 

nožička), pomlka, rytmus/ melodie, pizzicato/arco, legato, duo/duetto, 

intervaly do tercie, repetice, půlová nota, půlová pomlka, čtvrťová nota, 

čtvrťová pomlka, křížek, forte f, piano p, takty 4/4 (celý), 3/4, echo 

 

 

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na housle   1   1   1    1    1    1   1 

Hudební nauka   1    1   1    1    1   

Skupinová praktika: Komorní hra, 

Souborová hra,
58

Pěvecký sbor
59

 

      1    1     1   1 

   2   2   2   3   3    2   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58

 Na návrh učitele může žák začít do předmětu docházet již v dřívějších ročnících, jedná se o povinně volitelné 

předměty. 
59

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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Očekávané výstupy 

                        1. r.                               2. r. 
Žák: 

 zaujímá přirozený postoj těla při 

hře 

 drží nástroj lehce a přirozeně  

 drží smyčec lehce a přirozeně 

 staví správně prsty na struny 

 kontroluje rovné vedení smyčce 

 kontroluje správné dělení smyčce 

 ovládá hru krátkými smyky 

v různých částech smyčce 

(středem, u žabky, u špičky) 

 ovládá hru dlouhými smyky 

(dolní a horní polovinou smyčce), 

celým smyčcem 

 ovládá hru détaché  

 umí zahrát jednoduché legato, 

staccato, řadové staccato, akcenty 

 tvoří pěkně znějící tón 

 kontroluje intonaci 

 zahraje vybranou stupnici 

vzestupně i sestupně 

 zahraje durový akord vybrané 

stupnice vzestupně i sestupně 

 zahraje rozloženě tercii na 

sousedních strunách dolů (0 – 2), 

nahoru (2 – 0) 

 ovládá kvintové hmaty na 

sousedních strunách 1 – 1, 2 – 2, 

3 – 3 

 

 

 

Žák: 

 hraje na všech čtyřech strunách 

v durovém a mollovém prstokladu 

 zvládá détaché a legato, i s přechodem ze 

struny na strunu 

 zná bleskový smyk, spojovací způsob 

„řetízek“   

 zahraje vybrané stupnice a jejich akordy 

v rozsahu jedné oktávy vzestupně i 

sestupně 

 zahraje oktávu rozloženě na sousedních 

strunách 0 – 3, 1 – 4 

 zahraje kvartu na sousedních strunách 

dolů 1 – 2, 2 – 3, nahoru 2 – 1, 3 – 2  

 zahraje následující dvojzvuky: tercii, 

kvartu, kvintu, oktávu 

 zahraje tečkovaný rytmus 

 je schopen intonační sebekontroly 

 umí dynamicky rozlišovat mezi hrou 

piano a forte 

 zahraje jednoduchou skladbu s výrazem a 

zpaměti 

 čte dobře notový zápis probírané látky 

 zvládá souhru s druhým nástrojem 

 ovládá hudební pojmy: 

crescendo/decrescendo, valčík, polka, 

sousedská, intervaly prima, sekunda, 

tercie, kvarta, kvinta, oktáva 

  

 

 
 

                 3. r.                   4. r.                  5. r. 
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Žák: 

 hraje v durovém a 

mollovém prstokladu 

- střídá postavení 3. 

prstu (velká a malá 

tercie) 

 zahraje jednoduchou 

chromatiku, střídá 

postavení 2. prstu 

(velká a malá 

sekunda)  

 zná celotónový 

prstoklad se 

zvýšeným 4. prstem 

 zahraje vybrané 

stupnice a akord přes 

jednu nebo přes dvě 

oktávy vzestupně i 

sestupně 

 hraje détaché 

různými částmi 

smyčce dynamicky 

vyváženě i při hře 

různých rytmických 

hodnot 

 dokáže kombinovat 

smyky détaché, 

legato, staccato 

 hraje krátké etudy  

 dovede zahrát 

snadné a rytmicky 

jednoduché skladby 

z listu 

 je aktivní 

v souborové hře 
 ovládá následující 

pojmy: dur/moll, 

posuvky (křížek, 

béčko), menuet, 

sólo, unisono, 

předtaktí, dynamika, 

mezzoforte, tónika, 

šestnáctinové noty, 

odrážka, chromatika, 

prima volta/sekunda 

volta, zvětšená 

kvarta (lydická) 

Žák: 

 ovládá všechny čtyři 

prstoklady ve 3. poloze 

 je schopen přenést 

jednoduchou melodii 

ze 3. polohy a zahrát ji 

v 1. poloze 

(transponovat o oktávu 

níž) 

 ovládá durový a 

mollový prstoklad v 1. 

poloze 

 je schopen zahrát 

jednoduchou skladbu 

s výměnou 1. a 3. 

polohy zpaměti     

 hraje na sousedních 

strunách hmat velké a 

malé sexty a septimy 

 uvolňuje vědomě 

pravou i levou paži 

 kombinuje smyky 

détaché, legato, 

staccato, bleskový 

smyk  

 čte dobře z listu 

jednoduchý notový 

zápis 

 uplatňuje své 

dovednosti v komorní 

hře 

 umí si naladit housle za 

pomoci dolaďovačů, 

udáním „a“ na klavíru a 

      rady učitele 

 ovládá pojmy:  

andante, allegro, 

allegretto, citlivý tón, 

synkopa,  polka, 

odzemek, zná všechny 

intervaly i dělení jejich 

jakosti 

 orientuje se bez 

problémů v notovém 

zápise 

 

Žák: 

- umí zahrát všechny 

probrané prstoklady v 1. a 

ve 3. poloze, dokáže 

prstoklady spojovat 

- umí polohy plynule střídat 

- hraje stupnice dur a moll 

v rozsahu dvou oktáv 

s přechodem do 3. polohy, 

přehmatem  a flažoletem  

- hraje u vybraných stupnic 

rozložené akordy 

(kvintakord, septakord) 

s výměnou polohy 

- ovládá hru všech 

základních smyků a umí 

je kombinovat i 

v rytmických obměnách 

- pracuje ve zvolených 

přednesových skladbách 

s výrazovými prostředky 

- ovládá plynulou výměnu 

smyku a jednoduché 

melodické ozdoby  

- pokouší se o vibrato 

- vnímá a snaží se  

     rozlišovat různá   slohová  

     období 

- hraje z listu 

- umí ladit housle 

- ovládá hudební pojmy: 

kvintakord, septakord, 

příraz, nátryl, mordent, 

vibrato a další označení z 

hudebního názvosloví dle 

probírané látky 
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                           6. r.                                  7. r. 
Žák: 

 ovládá hru vybraných dvojhmatů 

 ovládá hru základních melodických 

ozdob – trylek, příraz, nátryl 

 umí hrát v rychlejším tempu 

 zvládá náročnější rytmické 

kombinace 

 hraje v polohách 

 ovládá výměny poloh 

 hraje stupnice dur a moll 

v polohách i s rozloženými akordy 

 ví, co je chromatický postup, 

chromatická stupnice 

 hraje probrané smyky v rychlejším 

tempu s použitím různých částí 

smyčce 

 hraje kvalitním tónem 

 používá vibrato 

 vybírá si s učitelem přiměřenou 

skladbu z různých slohových 

období a je schopen ji samostatně 

nastudovat 

 vede si dobře při hře z listu 

 dokáže v komunikaci projevit svůj 

vlastní názor 

 je aktivní v komorní a orchestrální 

hře 

 zvládá základní údržbu hudebního 

nástroje a jeho ladění 

Žák: 

 používá s přehledem dosažené 

technické dovednosti 

 využívá všechny části smyčce 

 pracuje s dynamikou 

 zabývá se vědomě výrazovou stránkou 

přednesu 

 umí zahrát základní melodické ozdoby 

 orientuje se dobře v  1.,  3. a 5. poloze 

 ovládá plynulé výměny poloh 

 hraje základní dvojhmaty a jednodušší 

akordy 

 umí citlivě používat vibrato 

 je schopen samostatně nastudovat 

technicky přiměřenou skladbu 

 pěstuje hru zpaměti a hru z listu 

 aktivuje se v komorní a orchestrální 

hře 

 dovede pohotově číst svůj part a 

rozumí všem označením 

 umí transponovat 

 má základní přehled o stylových 

obdobích v dějinách hudby 

 zajímá se o hudební kulturu 

 zná alespoň některé hudební skladatele 

a interprety z minulosti i současnosti 

 

Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na housle    1   1  1  1 

Skupinová praktika:  Komorní hra, Souborová hra,
60

 

Pěvecký sbor
61

 

  1   1  1  1 

   2   2   2   2 

 

 

 

 

 

                                                 
60

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
61

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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Očekávané výstupy 

                                                          1. - 3. r. 
 

Žák: 

- při hře pravou rukou používá zápěstí 

- tvoří kvalitní tón 

- dle svých schopností využívá při hře možnosti barevného a dynamického odstínění 

tónu   

- používá obtížnější způsoby smyku – detaché, martelé, staccato, spiccato, řadové 

staccato, sautillé 

- je schopen smyky kombinovat  

- využívá plynulých výměn mezi 1., 3. a 5. polohou nástroje 

- zvládá základní dvojhmaty 

- pod vedením učitele rozvíjí vlastní hudební představy a vnímá odlišnosti 

výrazových prostředků hudby různých stylových období a žánrů 

- je schopen hry s výrazem  

- samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu 

- zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu 

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

- je schopen intonační sebekontroly 

- umí používat melodické ozdoby   

 

 

                                                            4. r. 
 

Žák:  

- hraje stupnice ve dvojhmatech 

- využívá volného pohybu levé ruky po celém hmatníku a širokého spektra smyků 

- bezpečně se pohybuje v 1., 3., 5. a 7. poloze nástroje 

- orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší prstokladové, smykové a výrazové 

varianty při nácviku a interpretaci skladeb 

- samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu 

- vytváří si názor na vlastní i slyšenou interpretaci skladeb různých stylových období  a 

žánrů, a dokáže jej vhodně prezentovat a obhájit 

- zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření, zodpovědně 

spolupracuje na vytváření jejich společného zvuku, výrazu a způsobu interpretace 

skladeb 

- profiluje se podle svého zájmu a preferencí; využívá svých posluchačských a 

interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí a dovedností k 

samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru 

 

 

 

Skupinové praktikum: Komorní hra 

Skupinové praktikum: Souborová hra 

 

Učební plány a očekávané výstupy těchto skupinových praktik jsou totožné 

s výše uvedenými.   
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Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu 

 

 
 

 

Charakteristika 

 

Zobcová flétna patří mezi nejstarší dechové nástroje v historii lidstva. Její 

konstrukční jednoduchost determinuje jistá omezení v akustickém projevu 

nástroje (převážně dynamiku), avšak současně skrývá i jisté specifické obtíže ve 

zvládání nástroje, které nelze obsáhnout při pouze povrchním - přípravném  

přístupu k nástroji. Mezi specifika patří jednak nutnost precizního ovládání 

dechového aparátu hráče, neboť nástroj neklade proudu vzduchu téměř žádný 

odpor, stejně jako promyšlená artikulace (nástroj je extrémně citlivý na 

artikulaci a vyžaduje tak její precizní ovládání). Zvládání těchto specifik 

správným způsobem vede žáka k relativně hluboké introspekci a zásadním 

způsobem ovlivňuje jeho vnímání hudby, sebe sama a okolního světa. 

 

Žák si v počáteční fázi studia osvojuje základní dovednosti a návyky, které 

podmiňují jeho další úspěšné studium hry na nástroj: 

- postoj při hře 

- držení nástroje 

- dechová mechanika 

- artikulace 

 

Současně se seznamuje s funkcí nástroje, jeho zvukovými a výrazovými 

možnostmi tak, aby byla probuzena jeho představivost a zájem o hru na nástroj. 

Rovněž je vystaven trvalému působení v oblasti volní tak, aby si získal správné 

cvičební návyky a aby tak byla jeho domácí příprava co nejefektivnější. 

Techniku hry a muzikalitu rozvíjí na vhodném notovém materiálu. 
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Jako počáteční nástroj je vhodná sopránová zobcová flétna, v případě potřeby je 

možno zvolit flétnu pentatonickou nebo sopraninovou, pro starší a fyzicky 

vyspělejší žáky je možno zvolit flétnu altovou. 

 

Během studia se postupně seznamuje se základním repertoárem pro zobcovou 

flétnu – hudbou renesanční, barokní a soudobou. K pochopení charakteru hudby 

je veden nejen analogiemi s literaturou či výtvarným uměním, ale především 

analogiemi s projevy okolního světa tak,  aby posléze snáze pronikl k podstatě 

prováděné hudby a aby tak dosáhl co nejlepšího pocitu z vlastního hudebního 

projevu.
62

 

 

 

Přípravné studium 

 

Přípravné studium může zahrnovat kolektivní i individuální výuku žáků a je 

zaměřeno na zvládnutí elementárních prvků při hře na nástroj hravou formou 

v rozsahu 1 – 2 ročníků. 

 

Učební plán 

                   1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka přípravy 

hry na zobcovou flétnu 

                   1                    1 

Kolektivní výuka                    1                   1 

                    2                   2 

 

Očekávané výstupy 

Přípravné 

studium 

 

Žák zvládá: 

 

- podle svých fyzických a duševních schopností základní postoj při 

hře a držení nástroje 

- nasazení tónu jazykem 

- základní dechové projevy 

- dokáže zahrát svému stupni přiměřený počet tónů, který uplatňuje 

v jednoduchých melodiích 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 Přílohou P IV. k tomuto studijnímu zaměření je podrobně zpracovaná dokumentace včetně doporučené 

literatury - Bc. Karel Odehnal: Požadavky na učitele hry na zobcovou flétnu. 
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Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na zobcovou flétnu  1  1  1  1  1  1  1 

Hudební nauka  1  1  1  1  1   

Skupinová praktika: Komorní hra 

fléten, Souborová hra fléten, 
63

 

Pěvecký sbor
64

 

     

1-2 

  

1-2 

 

1-2 

  

1-2 

  

1-2 

  2  2 3-4   3-4 3-4 2-3 2-3 

 

 

Očekávané výstupy 

                                                          1. - 3. r. 
Žák:  

- osvojuje si základní návyky a 

dovednosti hry  

-  Tón, zvuk, dechová technika, intonace,  

postoj, prstová technika,  artikulace 

-  T,D; T,D,D, atd.,  

-   Jednoduché moderní techniky 

- je schopen se orientovat v jednoduchých 

hudebních útvarech, v jejich notovém 

zápisu a zahrát zpaměti jednoduchou 

skladbu 

-  Lidové písně 

-  Renesanční tance 

-  Barokní tance, moderní skladbičky 
 

       

- snaží se interpretovat náladu skladby 

(pomalu, rychle, vesele, smutně atd.) 

- hraje jednoduché melodie podle sluchu 

- Hra na ozvěnu, hledání tónů na flétně 

zahraných učitelem 

- Opakování jednoduchých  

několikatónových motivků 

- ovládá jednoduché stupnice a akordy 

- usiluje spolu s učitelem o hledání tvůrčí 

imaginace 

 

- Hra se zvuky, hudební i nehudební 

improvizace, dialog (hra na otázku a 

odpověď) 
 

- je schopen hry v duu zobcových fléten 

nebo s doprovodem klávesového 

nástroje či kytary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vnímá hudebního partnera a jeho projev, 

dokáže jej sledovat a přiměřeně reagovat 

na změny (artikulace, dynamika atd.) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63

 Na návrh učitele může žák začít do předmětu docházet již v dřívějších ročnících, jedná se o povinně volitelné 

předmět. 

 
64

 Jedná se o volitelný předmět nepovinný. 
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                                                          4. - 5. r. 
Žák: 

- na odpovídající úrovni zvládá techniku 

hry a je schopen interpretovat vybrané 

repertoárové sklady z těchto oblastí 

 

 

- Skladby J. van Eycka 

- Renesanční a středověké tance  

- Jednoduché moderní skladby   

- Jednoduché raně barokní sonáty či canzony 

- Hudba okruhu anglické masque 

- Jednoduché party barokních sonát 

- dle svých fyzických a duševních 

schopností hraje na altovou flétnu 

 

- Stupnice 

- Etudy, cvičení 

- Renesanční a barokní tance 

- Moderní skladby 

- Jednoduché party komorních skladeb 

- dokáže diskutovat o stylu skladby 

určené pro zobcovou flétnu 

porovnáním se skladbami, s nimiž se již 

setkal 

- Rozlišuje styl renesance, baroka a 

soudobých skladeb 

- v závislosti na vybraném repertoáru se 

snaží  prohlubovat svoji kreativitu 

především ve zdobení renesančních a 

barokních skladeb a moderních 

zvukových technik ve skladbách 

soudobých 

 

- Trylky 

- Nátryly 

- Akcent 

- Vibrato 

- Messa di voce 

 

 

 

 

                                                             6. - 7. r. 
Žák:  

- na odpovídající úrovni zvládá techniku 

hry na sopránovou zobcovou  flétnu, dle 

svých fyzických a mentálních možností 

hraje i na další nástroje z rodiny 

zobcových fléten  ( altová, tenorová či 

basová flétna), zejména v ansámblové a 

komorní hře 

 

- Volba charakteru skladby 

- Tempo, agogika 

- Vystižení stylu 

- Artikulace 

- Tón, intonace 

- Prstová technika 

- Jednoduché melodické ozdoby, moderní 

techniky 

 
- na odpovídající úrovni dokáže 

interpretovat vybrané repertoárové 

skladby základních stylových období 

- je schopen samostatně nastudovat 

přiměřeně obtížnou skladbu 

- Po stránce rytmické a frázování, odhaduje 

přiměřenost tempa 

- svoje dovednosti uplatňuje 

v ansámblové a komorní hře 

- Komunikuje hudebně se spoluhráči, 

formuje společné pojetí skladby 
- studium po uvážení pedagoga završuje 

absolventským vystoupením – 

koncertem 

- Absolvuje se skladbami sólovými i 

komorními, podle možností vystřídá 

základní typy nástrojů 
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Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na zobcovou flétnu   1   1  1  1 

Skupinová praktika: Komorní hra fléten,  

Souborová hra fléten,
65

 

Pěvecký sbor
66

 

  1   1  1  1 

   2  2  2  2 

 

Očekávané výstupy 

                                                          1. - 4. r. 
Žák:  

- se aktivně účastní komorní a ansámblové hry, kde spolupracuje na vytváření společné 

„harmonie“, dle svých možností hraje vedle sopránové a altové flétny také na tenorovou a 

basovou 

- se samostatně orientuje v notovém zápisu (nádechy, frázování atd.) 

- se podle svých schopností orientuje v různých stylových obdobích, ve zvuku, výrazu, 

způsobu interpretace, využívání melodických ozdob 

- se dále snaží prohlubovat dle svých možností interpretaci moderních technik v soudobých 

skladbách pro zobcovou flétnu 

- svoje studium zakončí absolventským koncertem 

 

 

Skupinové praktikum: Komorní hra fléten 

 

Komorní hra je určena disponovanějším žákům, kteří chtějí pracovat v triu / 

kvartetu / kvintetu zobcových fléten na studiu a realizaci komorních skladeb, ve 

kterých je každý z předepsaných hlasů prováděn jedním hráčem. Komorní hra 

sdružuje žáky srovnatelných úrovní hudebního projevu a klade vysoké nároky 

na samostatnou práci a vnímavost při hudebním projevu. Žáci podle svých 

fyzických možností hrají na všechny nástroje z rodiny zobcových fléten – od 

sopranina po subbas a střídají party v různých skladbách tak, aby měli možnost 

vnímat hudbu jak od diskantu tak z pozice středních  hlasů a basu. Jádrem 

repertoáru jsou především renesanční skladby z období vokální polyfonie, 

renesanční a raně barokní canzony, svity, tance a fantazie období středního 

baroka, koncerty a polyfonní skladby vrcholného baroka, programní a taneční 

hudba soudobá. 

 

 

 

 

                                                 
65

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
66

 Jedná se o volitelný nepovinný předmět. 
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Očekávané výstupy 

                                                 3. - 7. r. I. st. 
 

Žáci: 

- hrají v duu, triu, nebo kvartetu, učí se soucítění s druhým nástrojem 

- využívají svých interpretačních znalostí a dovedností, posluchačských zkušeností a 

     hudebních vědomostí z individuálního studia 

- se učí pod dohledem učitele samostatnosti při nácviku skladeb (udání tempa, nástupů) 

- využívají plně svých dovedností získaných v individuální výuce 

- spoluvytvářejí odpovědnost za studované dílo 

- jsou schopni realizovat repertoárové skladby na veřejných vystoupeních, orientují se podle 

svých možností ve stylech a obdobích, jsou schopni v přiměřené kvalitě souhry a intonace 

- jsou schopni samostatného řešení problémů metrorytmických vztahů a intonace, 

samostatně kriticky nahlédnout a vyjádřit se k provedení skladby 

                                                 1. - 4. r. II. st. 
 

Žáci: 

- ovládají samostatné čtení partu z listu – takt, předznamenání, repetice částí skladby, 

posuvky, rytmus 

- ovládají způsoby nástupu ve skladbě 

- ovládají zadání vhodného tempa při nácviku i pozdějším provedení skladby 

- jsou při hře schopni sledovat a vnímat ostatní hlasy 

- jsou vedeni pedagogem ke sledování souhry a sluchové sebekontrole 

- vyjadřují se ke způsobu provedení skladby 

- vyjadřují se, navrhují i případně samostatně volí obsazení jednotlivých hlasů skladby, 

včetně doplňujících efektů 

- navrhují způsob provedení skladby, včetně úpravy tóniny 

- navrhují úpravu formy skladby  

- navrhují samostatně příležitost k veřejnému uvedení nastudované skladby 

- jsou motivováni i k účasti v souborech fungujících mimo školu 
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Skupinové praktikum: Souborová hra fléten 

 

Souborová hra zobcových fléten je orientována na zapojení všech přiměřeně 

disponovaných žáků tak, aby výsledný dojem plnil funkci flétnového orchestru. 

Méně vyspělí žáci hrají standardní nástroje (především soprán a alt), vyspělejší 

ovládají i ostatní druhy zobcových fléten od sopranina po subbas. Současně 

vyspělejší žáci hrají sóla, méně vyspělí doprovodné hlasy.  

Zdvojování  / ztrojování  partů je zaměřeno jak na dosažení požadované 

dynamické hladiny, tak na cvičení kvalitní intonace. Repertoár je tvořen 

vícehlasými skladbami především tanečního charakteru období renesance a 

baroka, kde je možno pracovat s barvami různých rejstříků. Druhou částí 

repertoáru jsou soudobé skladby zkomponované právě pro tento typ flétnového 

orchestru. Žáci se učí společnému cítění metra, rytmu a intonace, procházejí 

složitým procesem nastudování skladby, který klade velké nároky na jejich 

kázeň. Výsledky svého snažení posléze prezentují na veřejných vystoupeních. 

 

Očekávané výstupy 

                                              3. - 7. r. I. st. 
 

Žáci: 

- v souborové hře uplatňují a dále rozvíjejí dovednosti získané v individuálním studiu 

- získávají základní návyky při hře v souboru 

- učí se vnímat zvuk celého souboru 

- poznávají základní dirigentská gesta (dvoudobý, třídobý, čtyřdobý takt) 

- se učí sledovat dirigenta a hrát podle jeho gesta 

- se učí pohotově číst notový zápis 

- se přizpůsobují svým spoluhráčům v intonaci, rytmu, dynamice a celkovému přednesu 

- jsou schopni realizovat repertoárové skladby na veřejných vystoupeních, orientují se podle 

svých možností ve stylech a obdobích, jsou schopni v přiměřené kvalitě souhry a intonace 

 

 

                                             1. - 4. r. II. st. 
 

Žáci: 

- plně uplatňují veškeré získané dovednosti načerpané během studia v ZUŠ 

- dovedou objektivně posoudit hodnotu poslouchaných skladeb a interpretačních kvalit 

     účinkujících hudebníků 

- dle možností co nejvíce veřejně vystupují, účastní se festivalů, soutěží, přehlídek 

- veřejným vystoupením ukončí studium na ZUŠ 
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Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu 

 

 

 
 

 

 

Charakteristika 
 

Současnou podobu příčné flétny známe přibližně od počátku 19. století, její 

původ však sahá až do pravěku. Ačkoli kategoricky patří do dřevěných 

dechových nástrojů, nejběžnější nástroje jsou vyrobeny převážně ze stříbra, 

speciální oceli či zlata. Uplatnění tohoto krásného nástroje nalézají flétnisté 

v symfonických a komorních orchestrech; své pevné místo má příčná flétna 

v nejrůznějších komorních uskupeních (např. duo s kytarou, violoncellem, 

harfou či v tradičním doprovodu s klavírem), ale také jako nástroj sólový. 

 

Hra na příčnou flétnu je zpravidla určena pro žáky od 9-10 let, v závislosti na 

jejich fyzických dispozicích. Studiu může předcházet hra na flétnu zobcovou 

jako nástroj příbuzný z hlediska dechových a artikulačních požadavků na žáka. 

Důležitou a nedílnou součástí úspěšného studia je kvalitní nástroj, který musí 

splňovat základní podmínky pro dobrý vývoj žáka a akceptovat jeho fyzickou 

konstituci.  S jeho koupí pomůže učitel nebo nástroj sám vybere. 
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Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na příčnou flétnu  1  1  1  1  1   1   1 

Hudební nauka  1  1  1   

 

 1  

 

 1   

 

    

 

    

Skupinová praktika: Komorní hra 

fléten, Souborová hra fléten, 
67

 

Pěvecký sbor
68

 

     1-2   1-2 1-2  1-2 1-2 

   2   2  3-4 3-4 3-4 2-3 2-3 

 

Očekávané výstupy 

                   1. r.                   2. r.               3. r. 
Žák: 

- se seznámí s nástrojem 

(hlavice, tělo, nožka) 

a jejich funkcemi 

- tvoří tón na hlavici 

nástroje, osvojuje si 

dechovou techniku, 

uvolněný postoj, 

prstovou techniku, 

koordinaci obou rukou 

- se inspiruje  tónovými 

kvalitami učitele a 

snaží se o 

napodobování (Hra na 

ozvěnu atd.) 

Žák: 

- kontroluje práci 

rukou, provádí 

vědomé brániční 

dýchání 

- zvládá hru 

portamento, legato, 

staccato, nasazení 

tónu s důrazem na 

jeho kvalitu 

- interpretuje tečkovaný 

rytmus a synkopy 

Žák: 

- dbá na správné 

držení těla a nástroje, 

práci s dechem a 

jazykem, kvalitní 

rovný tón 

- ovládá nasazení tónu, 

prstovou techniku 

- rozvíjí dynamické 

spektrum tónu (hraje 

silně – slabě) 

- stručně popíše 

historii a vývoj 

nástroje 

- pojmenuje 

a identifikuje hmaty 

v základním rozsahu 

flétny c1 – d2 

- seznamuje se 

s technikou hry 

portamento, legato,  

      rovný tón 

- pozná křížek, béčko 

a odrážku v notovém 

zápise 

- hraje s posuvkami 1 #, 

1 b 

 

 

 

- pracuje na zvětšení 

rozsahu na 

přefukované tóny 

- hraje s dalšími 

posuvkami, 

vyjmenuje křížky a 

béčka (3), tóny 

durových stupnic do 

tří křížků a béček 

- zvládá rozsah c1 - c3 

(g3) dle svých 

dispozic 

- rozšiřuje svou 

znalost posuvek, což 

předvádí i v praxi 

 

                                                 
67

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 

 
68

 Jedná se o volitelný předmět nepovinný. 
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- interpretuje náladu skladby (pomalu, smutně, vesele, 

rychle…) 
- zdokonaluje se v 

elementární tvorbě 

dynamiky jako 

výrazového 

prostředku 
 

 - zaměřuje se na elementární tvorbu dynamiky jako 

výrazového prostředku 

 

 - hraje v doprovodu 

učitele, je tak 

posilována sluchová 

orientace žáka 

- hraje v komorní nebo 

souborové hře 

- provádí a ovládá 

rytmická a melodická 

cvičení 

- podle svých 

schopností vytleská, 

vyťuká nebo zazpívá 

noty celé a osminové 

se současným 

udáváním 3/4 taktu 

- zvládá samostatnou domácí přípravu 

- poslouchá CD, rozpoznává nahrávky 

 

             4. r.              5. r.                6. r.            7. r. 

Žák: 

- tvoří a 

předvede 

stupnice dur a 

moll, T5, D7, 

zm7, 

portamento, 

legato 

- hraje 

v rychlejším 

tempu, dle 

svých  

      dispozic 

- tvoří a hraje 

ozdoby 

Žák: 

- je schopen 

podle svých 

znalostí vybrat 

vhodnou 

techniku hry 

(legato, 

staccato, 

ozdoby,…) 

a navrhnout 

dynamiku  

Žák: 

- hraje v celém  

      zvládnutém  

      rozsahu 

- kontroluje 

      správnost nátisku 

- volí optimální 

      místa pro nádech 

      vzhledem k typu 

      skladby  

Žák: 

- klade důraz na 

      kvalitu  

      tónu 

      a stabilitu  

      nátisku 

- ovládá tónová 

a technická 

cvičení dané  

      problematiky 

- cílevědomě 

pracuje na 

schopnosti 

intonace ve hře 

 

- zvyšuje 

      pohotovost prstů 

      vzhledem  k 

      pasážové 

      technice 

- zaměřuje se na 

      problematiku  

      vlastní hry 

- vytváří  

technická 

      cvičení 

      pro její                          

            odbourání 

 

 

- seznamuje se - hraje větší - posoudí  - diskutuje o 
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s většími 

hudebními 

      formami 

hudební formy 

(sonáta, suita,.) 

- přehraje 

nabídnutou 

literaturu a 

vybere si 

skladbu dle 

svých potřeb a 

zájmu 

 

      vhodnou  

      příležitost 

      k veřejnému 

      provedení 

      skladby 

výběru 

skladeb, jejich 

      žánru,  

      období, 

      obtížnosti 

- prokáže samostatnou domácí přípravu - zvládá frázování - uplatňuje 

dynamiku a 

další 

      výrazové  

      prostředky 

 

- je veden k zodpovědnosti za svou práci 

v souboru 

- je schopen vyjádřit vlastní názor na 

práci souboru 

 

- objektivně 

posoudí hru 

jiného žáka a jím 

zvolené 

prostředky hry 

 

- samostatně 

používá 

získané 

dovednosti 

      v oblasti  

      dynamiky 

      a techniky 

      hry 

 

- vyjmenuje 

kvintakordy 

durových 

stupnic  

      do 7 křížků 

      a 7 béček 

- je schopen 

      přečíst  a 

      analyzovat 

      jednoduchý 

      notový záznam 

- ovládá 

elementární 

      transpozici  

      úměrně svým 

      schopnostem  

- vytváří transpozice lidových písní 
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Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na zobcovou flétnu   1   1  1  1 

Skupinová praktika: Komorní hra fléten, 

Souborová hra fléten,
69

 

Pěvecký sbor
70

 

  1   1  1  1 

   2   2  2  2 

 

 

Očekávané výstupy 

 

               1. r.          2. r.          3. r.             4. r. 
Žák: 

- rozvíjí  

      techniky, které mu  

      působí potíže 

- rozvíjí techniku  

dvojitého staccata 

 

Žák: 

- rozvíjí  

      osvojené 

      techniky  

- klade důraz  

na kvalitu 

      tónu 

Žák: 

- zdokonaluje  

kvalitu 

      a barvu 

      tónu 

- rozvíjí  

      zvládnuté 

      techniky  

      hry 

 

 

 

 

 

Žák: 

- zaměřuje  

      se na 

      technickou  

      problematiku  

      zvolené  

            absolventské  

      skladby 

- navazuje na 

      repertoár I. stupně 

      studia 

- sestaví  
      tóny  

      mollových 

            melodických  

            a  harmonických 

            stupnic do  

            3 křížků a 

            3 béček 

- vyjmenuje  

tóny 

      mollových 

            melodických 

            a 

           harmonických 

            stupnic do  

            7 křížků 

            a 7 béček 

 

- je  

      podporován 

      a motivován 

            k návštěvám  

      kulturních 

      akcí 

      a koncertů, 

      a vytváření si  

      vlastního 

      názoru  

      na způsob 

      hry a další 

      zvukové 

      i technické  

      možnosti  

      nástroje 

 

 

- používá  

analýzu 

      skladby jako 

prostředku 

      jejího 

      základního 

      pochopení 

                                                 
69

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
70

 Pěvecký sbor-  jedná se o volitelný nepovinný předmět. 
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-  hraje každodenní tónová cvičení pro zdokonalení tónu a kvalitu flexibilního nátisku 

 
-     aktivně se 

       zapojuje do  

       výběru  

       repertoáru s  

       důrazem na jeho 

       pestrost 

- poslechem nahrávek, návštěvami koncertů nebo  

      vlastní interpretací se seznamuje s hudbou všech stylů 

      a žánrů 

- hraje z listu  

      s rytmickou  

            jistotou 

- hraje z listu 

s rytmickou  

      jistotou a s  

     doprovodem 

- je schopen se  

      podle svého  

      zájmu více  

      zaměřit na  

      hudební žánr  

      podle svého  

      vkusu – 

      komorní 

      hra, sólová  

      klasická hra,  

      hudba  

      jazzová 

      a populární 

- je seznámen 

      se  

      světovými 

      a českými  

      autory  

      a literaturou 

      nástroje 

- vybírá si  

      skladbu 

      vhodnou 

      k  

      absolvent- 

      skému 

      vystoupení 

- komunikuje v rámci souboru o způsobu 

provedení skladby 

- rozvíjí sluchovou sebekontrolu 

      v souhře 

- sluchově a intonačně se orientuje  

      mezi spoluhráči 

- je schopen naslouchat a reagovat na 

změny tempa a  dynamiky v rámci 

      charakteru daného repertoáru 

 

 

 

 

Skupinové praktikum: Komorní hra fléten 

 

Skupinové praktikum: Souborová hra fléten 

 

Učební plány a očekávané výstupy těchto skupinových praktik jsou totožné 

s výše uvedenými.   
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Studijní zaměření Hra na trubku 

 

Charakteristika 

Trubka je nejčastěji používaný dechový žesťový nástroj, má široké uplatnění ve 

všech hudebních žánrech i stylech, a to jako nástroj orchestrální, tak i sólový. 

Výuka hry na trubku je určena chlapcům i dívkám, hudebně a fyzicky vyspělým 

dětem. Cílem výuky je vypěstovat správné dýchání, naučit správný postoj při 

hře, držení nástroje, vybudovat systematickým cvičením pevný nátisk – docílení 

ušlechtilého tónu, sluchové orientace na nástroji, správné reprodukování a 

intonační čistotu.  Obsahem výuky jsou stupnice, akordy, hraní etud a skladeb 

různého stylu. Od třetího ročníku se žáci zapojují do hraní ve školním orchestru 

a v různých komorních seskupeních. Pro zájemce o hru na trubku nabízí škola 

zapůjčení hudebního nástroje. 

Délka studia: I. stupeň 7 roků, II. stupeň 4 roky 

Přípravné studium 

- formou individuální nebo skupinové výuky v rozsahu nejdéle 2 let v rozsahu  

1 v. h. týdně podle schopností žáka a možností školy a 1 v. h. týdně v kolektivní 

výuce hudební nauky /viz přípravné studium HO, varianta B /. 
 

                   1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka přípravy 

hry na trubku 

                   1                    1 

Kolektivní výuka                    1                   1 

                    2                   2 

 

Očekávané výstupy 

Přípravné 

studium 

Žák: 

- rozpozná pravidelnou pulsaci- metrum v různých tempech, rytmickou 

pulsaci 2dobého taktu, je schopen zapamatovat si krátký rytmický či 

melodický úryvek 

- si vytváří elementární tonální cítění, základní pěvecké dovednosti a návyky, 

je schopen zazpívat jednoduchou píseň, má melodické cítění a orientuje se 

v rozsahu 6 tónů 

- je schopen soustředěně naslouchat krátkým vokálním a instrumentálním 

skladbám a rozlišuje, vyjadřuje své pocity a hovoří o nich, uvolněně reaguje 

pohybem 

- rozvíjí vlastní tvořivost směrem k harmonickému cítění, rozvoji vnitřního 

sluchu a rozvoji intonačních schopností 

- zvládá základy správného dýchání a nasazení tónu, uvolněný postoj a držení 

nástroje,  polohu a pohyb jazyka při tvoření tónu 

- má chuť hrát na trubku a umí si připravit nástroj ke hře 
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Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na trubku   1   1   1    1    1    1    1 

Hudební nauka   1    1   1    1    1   

Skupinová praktika: 

Komorní hra, Souborová hra,
71

 

Pěvecký sbor 
72

 

      1    1     1    1 

   2   2   2    3    3    2    2 

 

Očekávané výstupy 

                       1.r.                              2. - 3. r. 
Žák: 

- má zájem o hru na trubku 

- dokáže popsat nástroj a jeho 

uplatnění 

- zvládá návyk správného dýchání, 

postoje při hře a správného 

nasazení nátrubku na rty 

- zvládá základní nátiskové návyky 

jako předpoklad pro tvoření 

ušlechtilého tónu 

- umí spojovat notový zápis se 

sluchovou orientací a umí ji 

správně reprodukovat 

- dle individuálních schopností 

zvládá hru zpaměti, melodickou 

představivost a správné 

     dělení frází 

Žák: 

- osvojuje si správný postoj a držení nástroje – dává 

pozor na zlozvyky 

- prohlubuje si znalosti dechové techniky – 

především vědomé žeberně brániční dýchání  

- vytváří si smysl pro kvalitu tónu – snaží se jej 

kontrolovat sluchem, pěstuje si neustále 

kultivovaný a ušlechtilý tón 

- tvoří jednotlivé tóny v rozsahu alespoň oktávy 

- dbá na správné ukončení tónu 

- cvičí nátiskové svalstvo na vydržovaných tónech a 

     posiluje jej na retních vazbách 

- zdokonaluje si nátiskové schopnosti při zachování 

     lehkosti hry prohlubuje metrické, rytmické  

    a tempové cítění 

- pohotově čte pravidelné členění čtvrťové noty, 

     osvojuje si hru v osminovém taktu (3/8, 6/8) 

- upevňuje si znalosti pravidelného tempa 

- seznamuje se s elementární agogikou hry 

- rozšiřuje si tónový rozsah od přirozených 

(alikvotních) tónů postupně na ostatní tóny 

základní řady 

- upevňuje si správné návyky a je veden 

k sebekontrole a sebehodnocení 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71

 Na návrh učitele může žák začít do předmětu docházet již v dřívějších ročnících, jedná se o povinně volitelné 

předměty. 
72

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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                       4. - 5. r.                             6. - 7. r. 
 

Žák: 

- se snaží o kvalitu tónu  

- provádí nátisková cvičení, hraje retní 

vazby v půlových, čtvrťových a 

osminových hodnotách 

- je schopen hry v rychlejším tempu, 

hraje z listu i zpaměti 

- kombinuje legato a staccato 

- vydržuje tóny i s dynamickým 

odstíněním (crescendo – decrescendo) 

- učí se synkopy a akcenty 

- rozšiřuje nátiskové schopností podle 

svých možností 

- zvládne stupnice dur i moll do 4 # a b 

a jejich akordy po 4 tónech 

- hraje v souboru nebo orchestru, umí 

jednoduše zhodnotit svůj výkon i 

výkon spolužáků, porovnává je, 

diskutuje a přijímá kritiku 

- procvičuje retní vazby v půlových, 

čtvrťových a osminových hodnotách 

- hraje v rychlejším tempu, propojuje 

teorii s praxí 

 

Žák: 

- pozná kvalitu nových skladeb a má schopnost 

posuzovat jejich hodnotu a úroveň 

- upevňuje a zdokonaluje nátiskové schopnosti 

- užívá intonační čistotu, pečlivé provádění 

frázovacích dynamických a tempových 

označení 

- pěstuje smysl pro hru v komorním tělese nebo 

souboru 

- využívá ušlechtilý tón v dynamice pp-ff 

- zvládá bohatost hudebního projevu, základy 

interpretace v různých stylových obdobích, 

     melodické ozdoby, hru z listu, přípravu  

     násobného staccata - trojité, dvojité 

- má prohloubeny správné návyky dýchání-

bránice 

- zvládá tvorbu melodického frázování, 

zdokonaluje techniku - lehkost ve hře a 

zpěvnost tónu 

- využívá všechny své dosavadní znalosti a 

zkušenosti při hře, uplatňuje a zdokonaluje 

výrazové schopnosti v souborové hře 

- hraje zpaměti, což mu nečiní potíže 

- ukončí studium I. stupně veřejným 

vystoupením 

  

 

Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na trubku     1    1    1   1 

Skupinová praktika:  

Komorní hra, Souborová hra,
73

 

Pěvecký sbor
74

 

   

   1 

 

   1 

 

   1 

 

  1 

    2    2    2   2 
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 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
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Očekávané výstupy 

                                                  1. - 4. r. 
Žák: 

- si vytváří  názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 

     a tento svůj názor umí formulovat 

- navazuje na dosavadní studium, rozšiřuje a prohlubuje své dovednosti 

- provádí denně nátisková cvičení 

- vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo – decrescendo) 

- procvičuje staccato 

- procvičuje hru násobného staccata – dvojitý a trojitý jazyk 

- hraje z listu i zpaměti, hraje v komorní nebo souborové hře 

- učí se počátkům transponování – z C do B, Es do B 

- je schopen objektivního zhodnocení všech složek svého výkonu i výkonu druhého 

 

Skupinové praktikum: Komorní hra 

 

Skupinové praktikum: Souborová hra 

 

Učební plány a očekávané výstupy těchto skupinových praktik jsou totožné 

s výše uvedenými.   
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Studijní zaměření Hra na klarinet 

 

Charakteristika 

 

Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje. 

Přestože je klarinet historicky "mladý" nástroj, má své nezastupitelné místo - 

díky svému velkému rozsahu (3 oktávy) - v sólové i komorní hře. Je standardní 

součástí komorních, dechových a symfonických orchestrů, hraje důležitou roli v 

mnoha hudebních žánrech - folklór, klasická a populární hudba, swing, jazz až k 

dnešním moderním stylům. 

Přípravné studium 

Přípravné studium může zahrnovat kolektivní i individuální výuku žáků a je 

zaměřeno na zvládnutí elementárních prvků při hře na nástroj hravou formou 

v rozsahu 1 – 2 ročníků. 

 

 

Učební plán 

                   1.r.                 2.r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka přípravy 

hry na klarinet 

                   1                     1 

Kolektivní výuka                    1                   1 

                    2                   2 

 

Očekávané výstupy 

 

Přípravné 

studium 

Žák: 

- vytleská jednoduchá říkadla a slovně je zartikuluje 

- vysvětlí základní hudební pojmy (zvuk, vlastnosti tónu, melodie, 

rytmus) 

- předvede základy bráničního dýchání a nasazení tónu jazykem 

- při hře na nástroj dokáže uvolněně stát a držet nástroj na opěrných 

bodech 

-  zazpívá písničku a vytleská její rytmus 

- v notovém zápise rozpozná houslový klíč, notovou osnovu, taktové 

označení, základní rytmické hodnoty 
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Základní studium I. stupně 

 

V prvním stupni studia se žák seznámí se správným držením nástroje a postojem 

při hře, naučí se správně tvořit a nasazovat tón, ovládá přechod ze šalmajového 

rejstříku a základy bráničního dýchání.  

 

Učební plán 

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

Hra na klarinet   1   1   1    1    1    1    1 

Hudební nauka   1    1   1    1    1   

Skupinová praktika: 

Komorní hra, Souborová hra,
75

 

Pěvecký sbor 
76

 

      1    1         1    1 

   2   2   2    3    3    2    2 

 

Očekávané výstupy 

                                1. r.                          2. r. 

Žák:  

- popíše historii nástroje a pojmenuje jeho části  

- předvede, že ovládá složení nástroje, upevnění 

plátku a ligatury, údržbu a čištění  

nástroje  

- demonstruje správný postoj při hře, správné 

držení nástroje, tvoření nátisku a nasazení tónu 

na základní hlásky  

- bez nástroje předvede základy bráničního 

dýchání 

- zahraje v šalmajovém rejstříku jednoduchá 

cvičení, lidové písně a snadné přednesové 

skladby 

Žák:  

- zahraje nižší tóny přefouknutého 

rejstříku 

- hrou krátkých cvičení demonstruje 

rozšíření svého rozsahu rozsah v 

rozmezí e – g2 

- při hře využívá tenuto, legato, v 

náznacích staccato  

- zahraje jednoduché skladby s 

klavírem 
 

 

 

 

 

 

                                                 
75

 Na návrh učitele může žák začít do předmětu docházet již v dřívějších ročnících, jedná se o povinně volitelné 

předměty. 
76

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 



 109 

                              3. r.                           4. r. 

Žák: 

- při hře propojuje hru přefukovaných tónů s 

tóny šalmajového rejstříku  

- na jednoduchých skladbách předvede, že 

zvládá hru tenuto, legato a rozvíjí základy  

staccatové techniky 

- při hře stupnic používá artikulační prvky a 

prokáže znalost základů prstové techniky a  

kombinačních hmatů  

- zahraje středně pokročilé skladby s 

klavírem 

Žák:  

- hrou staccatových běhů ve středním 

tempu prokáže ovládání koordinaci prstů 

a jazyka 

- hrou skladeb většího rozsahu dokáže, že 

ovládá tónový rozsah v rozmezí e – c3 

- zahraje skladby různých stylových 

období, při hře využívá dynamiky a 

agogiky  
 

 

                            5. r.                             6. r. 

Žák:  

- při hře respektuje dynamická znaménka 

- hrou složitějších skladeb dokáže, že ovládá 

prstovou techniku na středně pokročilém 

stupni a že spolehlivě intonuje 

- v notovém zápisu najde a popíše melodické 

ozdoby (trylky, nátryly a obaly) a následně  

je i zahraje  

- zahraje jednodušší klarinetový koncert z 

období klasicismu 
 

Žák:  

 

- hrou skladeb s vysokým rozsahem 

prokáže, že zvládá tónový rozsah 

nástroje v rozmezí  

tónů e– g‘‘‘ 

- hrou stupnic prokáže, že ovládá hru v 

durových i mollových tóninách  

- při hře složitějších skladeb vhodně 

používá kombinační a pomocné hmaty 

- interpretuje jednodušší skladbu období 

romantismu a první poloviny  
     20. století 

 

                                                            7. r. 

Žák: 

- hrou přednesových skladeb dokáže, že ovládá celou dynamickou škálu nástroje,  

využívá všechny získané technické a výrazové dovednosti, klade důraz na kvalitu 

tónu,  

intonaci a zvukovou vyrovnanost  

- interpretuje skladby různých žánrů s doprovodem klavíru 

- společně s učitelem připraví absolventský umělecký výkon 
 

 

Základní studium II. stupně 

 

Na druhém stupni studia žák rozvíjí nejen nástrojovou techniku, ale také pěstuje 

smysl pro interpretaci všech slohových období, včetně soudobé hudby. Žák se 

aktivně účastní hry v komorních souborech.  
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Učební plán 

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

Hra na klarinet    1    1    1   1 

Skupinová praktika:  

Komorní hra, Souborová hra,
77

 

Pěvecký sbor
78

 

   

   1 

 

   1 

 

   1 

 

  1 

    2    2    2   2 

 

                               1. r.                          2. r. 

Žák:  

- na etudách, rytmických a artikulačních 

obměnách dokladuje správnou prstovou  

techniku  

- ovládá hru staccato, tenuto, legato, 

melodické ozdoby 

- nácvikem náročnějších skladeb prokáže 

intonační a rytmickou jistotu          

 

Žák:  

- uplatňuje se v komorní a souborové hře  

- předvede hru z listu přiměřeně náročných 

skladeb 

- dokáže vhodně použít dynamiku, agogiku 

 

                              3. r.                           4. r. 

Žák:  

- popíše historický vývoj nástroje a 

prokáže přiměřenou znalost jeho 

repertoáru 

- hraje skladby různých stylů a období  

- stále pracuje na kvalitě tónu a na 

technické vyrovnanosti  

- rozvíjí své vlastní interpretační 

schopnosti 
 

Žák: 

- zahraje technicky i výrazově náročné 

skladby s použitím všech získaných 

dovedností 

- samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou 

skladbu a prokáže schopnost řešit její  

technické obtížnosti 

- ve 4. ročníku připraví své absolventské 

vystoupení 
 

Skupinové praktikum: Komorní hra 

 

Skupinové praktikum: Souborová hra 

Učební plány a očekávané výstupy těchto skupinových praktik jsou totožné 

s výše uvedenými.   

 

 

                                                 
77

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
78

 Jedná se o volitelný nepovinný předmět. 
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Studijní zaměření Hra na saxofon 

 

Charakteristika 

 

Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje. 

Saxofon vynalezl okolo roku 1840 belgický nástrojař Adolphe Sax. K jeho 

masovému rozšíření došlo na přelomu 19. a 20. století s nástupem jazzu. Dnes si 

ani nedovedeme představit taneční, swingové a jazzové kapely bez saxofonu. 

Uplatňuje se i v sólové, komorní a orchestrální klasické hudbě. 

Přípravné studium 

Přípravné studium může zahrnovat kolektivní i individuální výuku žáků a je 

zaměřeno na zvládnutí elementárních prvků při hře na nástroj hravou formou 

v rozsahu 1 – 2 ročníků. 

 

Učební plán 

                   1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka přípravy 

hry na saxofon 

                   1                     1 

Kolektivní výuka                    1                   1 

                    2                   2 

 

Očekávané výstupy 

Přípravné 

studium 

Žák: 

- vytleská jednoduchá říkadla a slovně je zartikuluje 

- vysvětlí základní hudební pojmy (zvuk, vlastnosti tónu, melodie, 

rytmus) 

- předvede základy bráničního dýchání a nasazení tónu jazykem  

- při hře na nástroj dokáže uvolněně stát a držet nástroj na opěrných 

bodech  

- zazpívá písničku a vytleská její rytmus 

- v notovém zápise rozpozná houslový klíč, notovou osnovu, taktové 

označení, základní rytmické hodnoty  
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Základní studium I. stupně 

 

V prvním stupni studia se žák seznámí se správným držením nástroje a postojem 

při hře, naučí se správně tvořit a nasazovat tón, ovládá přechod ze šalmajového 

rejstříku a základy bráničního dýchání. 

 

 

 

Učební plán 

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

Hra na saxofon   1   1   1    1    1    1    1 

Hudební nauka   1    1   1    1    1   

Skupinová praktika: 

Komorní hra, Souborová hra,
79

 

Pěvecký sbor 
80

 

      1    1         1    1 

   2   2   2    3    3    2    2 

 

Očekávané výstupy 

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

Žák:  

-  popíše části nástroje, 

prokáže, že nástroj umí 

složit a rozložit, popíše 

zásady, jak  

udržovat jeho hygienu  

- při hře dodržuje zásady 

správného dýchání, má 

uvolněný postoj u hry  
     a správně drží nástroj 

- zahraje jednoduchou 

píseň nebo drobnou 

skladbu 

Žák:  

 

- hrou na nástroj demonstruje, že 

zvládá základní druhy 

artikulace (legato, non legato)  

- na jednoduchých cvičeních 

předvede, že umí pracovat s 

dechem (hluboký nádech a  

plynulý výdech) 

- při hře na nástroj využívá 

sluchové kontroly 

- hrou jednoduchých cvičení 

prokáže, že má správné 

postavení prstů, zvládá jejich 

koordinaci a nasazení tónu 
 

Žák: 

- prokáže znalost 

orientace v notovém 

zápise tím, že rozpozná 

jednoduché hudební  

útvary (píseň, tanec, 

pochod) 

- zahraje přefukované 

tóny 

- ve skladbě rozeznává a 

respektuje základní 

dynamiku 

- předvede základy hry z 

listu 
 

 

 

 

                                                 
79

 Na návrh učitele může žák začít do předmětu docházet již v dřívějších ročnících, jedná se o povinně volitelné 

předměty. 
80

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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                       4. r.                                5. r. 

Žák:  

- hrou stupnic a akordů dokáže, že 

rozvíjí kvalitu tvořeného tónu 

(správné dýchání, hra  

vydržovaných tónů)  

- předvede hru z listu  

- při hře respektuje výrazové aspekty 

(dynamiku, frázování, artikulaci)  
- hrou s učitelem prokáže schopnost 

souhry s jiným nástrojem 

Žák:  

- na složitějších a melodicky bohatších skladbách 

demonstruje svou sluchovou kontrolu  

tónové a intonační čistoty 

- do hry zapojuje nové prvky artikulace (staccato, 

tenuto, legato) 

- hrou stupnic a akordů předvede, že zvládá 

základy prstové techniky, hru stupnic a  

akordů zpaměti  
- na technicky náročnějších cvičeních a skladbách 

dokáže, že pomocí různých artikulačních 

modelů rozvíjí prstovou techniku 

 

                               6. r.                            7. r. 

Žák:  

- hrou skladby větší náročnosti předvede, že 

dokáže pracovat na rozšiřování tónového  

rozsahu nástroje a jeho zvukové 

vyrovnanosti 

- při interpretaci správně pracuje s nátiskem a 

dechovou oporou  

- hrou základních stupnici a akordů 

dokumentuje, že umí hrát v celém rozsahu 

nástroje 

Žák: 

- na konkrétní skladbě vysvětlí technické 

obtížnosti hry 

- hrou složitějších skladeb dokladuje 

rozšiřování rozsahu 
- společně s učitelem nastuduje skladbu 

ke svému absolventskému výkonu 

 

Základní studium II. stupně 

Na druhém stupni studia žák rozvíjí nejen nástrojovou techniku, ale také pěstuje 

smysl pro interpretaci všech slohových období, včetně soudobé hudby. Žák se 

aktivně účastní hry v komorních souborech.  

  

Učební plán 

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

Hra na saxofon    1    1    1   1 

Skupinová praktika:  

Komorní hra, Souborová hra,
81

 

Pěvecký sbor
82

 

   

   1 

 

   1 

 

   1 

 

  1 

    2    2    2   2 

 

                                                 
81

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
82

 Jedná se o volitelný nepovinný předmět. 
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                               1. r.                          2. r. 

 Žák:  

- na etudách, rytmických a artikulačních 

obměnách dokladuje správnou prstovou  

techniku  

- ovládá hru staccato, tenuto, legato, 

melodické ozdoby 
- nácvikem náročnějších skladeb prokáže 

intonační a rytmickou jistotu  

Žák:  

 

- uplatňuje se v komorní souhře s učitelem v 

náročnějších skladbách 

- předvede hru z listu přiměřeně náročných 

skladeb 

- dokáže vhodně použít dynamiku, agogiku 

 

                              3. r.                           4. r. 

Žák: 

- popíše historický vývoj nástroje a 

prokáže přiměřenou znalost jeho 

repertoáru 

- hraje skladby různých stylů a období  

- stále pracuje na kvalitě tónu a na 

technické vyrovnanosti 

- rozvíjí své vlastní interpretační 

schopnosti 

Žák:  

- zahraje technicky i výrazově náročné 

skladby s použitím všech získaných 

dovedností 

- samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou 

skladbu a prokáže schopnost řešit její  

technické obtížnosti  

- ve 4. ročníku připraví své absolventské 

vystoupení 

 

Skupinové praktikum: Komorní hra 

 

Skupinové praktikum: Souborová hra 

 

Učební plány a očekávané výstupy těchto skupinových praktik jsou totožné 

s výše uvedenými.   
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Studijní zaměření Hra na bicí nástroje 

 

Charakteristika 

 

Pojetí výuky hry na bicí nástroje je v souladu s učebnicí Výuka kreativní hry na 

bicí nástroje
83

, která garantuje zvládnutí všech požadovaných způsobů hry. 

Kapitoly 1. – 5. jsou koncipovány tak, že po základním zvládnutí se v souladu 

s návodem v textu dostává žák ke komplikovanějším a sofistikovanějším 

způsobům prezentace. Po zvládnutí 5. části se žák dostává do situace, kdy sám 

využívá vlastních interpretačních a kompozičních schopností, které může 

uplatnit v návratu od počáteční kapitoly a na každém příkladu vytvořit 

neomezené množství variací. To platí i o orchestrální a sólové hře. 

Pod názvem výše uvedené literatury se rozumí variabilní způsob hry na bicí 

nástroje na mnoho způsobů v souladu se současným cítěním a vývojem hudby. 

V této publikaci se snažíme působit na žáka tak, aby si sám kreativně rozvinul 

vlastní cítění a byl motivován svými úspěchy do další výuky. To znamená, že 

žák bude mít možnost dané modely cvičení kombinovat mezi sebou a přidávat si 

na obtížnosti pro co možná nejlepší zvládnutí techniky v souladu s vlastním a 

současným hudebním cítěním. 

 

 

Přípravné studium 

 

- formou individuální nebo skupinové výuky v rozsahu nejdéle 2 let v rozsahu  

1 v. h. týdně podle schopností žáka a možností školy a 1 v. h. týdně v kolektivní 

výuce hudební nauky /viz přípravné studium HO, varianta B /. 

 

 

Učební plán 

                   1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka přípravy 

hry na bicí nástroje 

                   1                    1 

Kolektivní výuka                    1                   1 

                    2                   2 

 

 

 

 

 

                                                 
83

 Zmiňovaná literatura Kreativní výuka hry na bicí nástroje /autor Jan Seidl, Radim Kolář/ je přílohou ŠVP – 

    P V. 
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Očekávané výstupy 

Přípravné 

studium 

Žák: 

- rozpozná pravidelnou pulzaci – metrum v různých tempech, rytmickou 

pulzaci 2dobého taktu, je schopen zapamatovat si krátký rytmický či 

melodický úryvek 

- si vytváří vlastní elementární tonální cítění, základní pěvecké 

dovednosti a návyky, je schopen zazpívat jednoduchou píseň, má 

melodické cítění a orientuje se v rozsahu 6 tónů 

- je schopen soustředěně naslouchat krátkým vokálním a 

instrumentálním skladbám a rozlišuje, vyjadřuje své pocity a hovoří o 

nich, uvolněně reaguje pohybem 

- rozvíjí vlastní tvořivost směrem k harmonickému a rytmickému cítění, 

rozvoji vnitřního sluchu a rozvoji intonačních schopností  

 

 

Základní studium I. stupně 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Učební plán 

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

Hra na bicí nástroje  1  1  1  1  1  1  1 

Hudební nauka  1  1  1  1  1   

Skupinová praktika: Komorní hra,  

Souborová  hra,
84

Pěvecký sbor
85

  

   1                                                                                                                                                                                   1  1  1  1 

                                                                                2  2  3     3  3   2  2 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

Očekávané výstupy 

                                                       1. - 3. r. 
                                                                                                                                                                                                                   

Žák: 

- využívá při hře základní návyky a dovednosti (správné držení těla, držení paliček) 

 

- využívá různé techniky hry a základní typy úderů (viz kapitola 1. – 4.) 

 

- orientuje se v jednoduchém notovém zápisu (viz kapitola  2. – 3.) 

 

- vnímá náladu skladby a tuto vyjádří elementárními výrazovými prostředky (viz kapitola 4. 

- ukázky) 

 

- ovládá základní rytmické doprovody (viz kapitola 3. – 4.) 

 

- orientuje se v základní technice hry na melodické a perkusní nástroje (viz kapitola 1. – 4.) 

 

- podle svých schopností a dovedností koordinuje hru s dalšími nástroji ( viz komorní nebo 

souborová hra) 

                                                 
84

 Na návrh učitele může žák začít do předmětu docházet již v dřívějších ročnících, jedná se o povinně volitelné 

předměty. 
85

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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                                                        4. - 7. r. 
Žák: 

 

- ovládá základní techniku hry na rytmické, melodické a perkusní nástroje, využívá ji při hře 

doprovodů i sólově (viz  probrané kapitoly 1. – 4. a uplatnění rozšířených možností hry, 

popsaných v učebnici) 

 

- při hře na bicí soupravu zvládá rytmické doprovody v základním tvaru i v jednoduchých 

variacích  (viz vysvětlivky způsobu hraní ke každé kapitole) 

 

- orientuje se v polyrytmické struktuře (viz koncept učebnice) 

 

- podle potřeby a svých dispozic si seřídí a naladí nástroj 

 

- zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu (viz záměr učebnice ve všech kapitolách) 

 

- samostatně pracuje s poslechem hudebních nahrávek 

 

- má základní přehled o vývoji bicích nástrojů a uvede příklady 

 

 
86

 

 
 

 
                                                 
86

 Všechny poznámky v závorkách typu „viz kapitola…“ jsou podrobně popsány v učebnici Výuka kreativní hry 

na bicí nástroje /Seidl, Kolář/, která je přílohou ŠVP. 
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Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na bicí nástroje   1   1  1  1 

Skupinová praktika: Komorní hra,   

Souborová hra,
87

 Pěvecký sbor
88

  

  1   1  1  1 

   2   2  2   2 

 

 

Očekávané výstupy 

                                                          1. - 4. r. 
Žák: 

 

- ovládá různé druhy techniky hry /viz základní koncept školy Výuka kreativní hry na bicí 

nástroje/ 

 

- orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problematiku nástrojové techniky 

 

- nastuduje náročnější hudební skladbu pro daný nástroj, má vlastní představu o její 

interpretaci 

 

- zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření, spolupracuje na 

vytváření jejich společného zvuku, výrazu a způsobu interpretace skladeb 

 

- ovládá hru z listu, dokáže číst party bicích nástrojů 

 

- doprovodí hudební skupinu (band), tvoří vlastní improvizace a fill in (pro hru na bicí 

soupravu) 

 

- orientuje se v historii i současnosti hry na bicí nástroje 

 

- profiluje se podle svého zájmu a preferencí, využívá své zkušenosti v neprofesionální 

umělecké praxi 

 

 

 

Skupinové praktikum: Komorní hra 

 

Skupinové praktikum: Souborová hra 

 

Učební plány a očekávané výstupy těchto skupinových praktik jsou totožné 

s výše uvedenými.   

                                                 
87

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
88

 Jedná se o volitelný nepovinný předmět. 
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Studijní zaměření Hra na akordeon 

 

Charakteristika 

 

Posláním hudebního oboru je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné 

předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání, jež jim 

umožní uplatnit se jako amatéři nebo budoucí profesionálové. Akordeon zaujímá 

vedle klasických hudebních nástrojů významné místo. Je to přenosný vícehlasý 

nástroj, který plní v hudebním životě jak funkci samostatného sólového nástroje, 

tak nástroje doprovodného a souborového. Vzhledem k ostatním hudebním 

nástrojům je nástrojem poměrně mladým. V poslední době dochází ke změnám 

v technickém vývoji a nástrojové interpretaci. Interpret se neobejde bez 

dokonalého zvládnutí výrazových možností nástroje, technické vyspělosti obou 

rukou a dokonalé měchové techniky. Zvládnutí technické složky nástrojové hry 

je pouze prostředkem k dosažení vytčeného cíle a musí být v souladu s 

celkovým hudebním a kulturním rozvojem osobnosti žáka. 

 

Výuka hry, koncipovaná na nových principech, dává žákům takové odborné 

vzdělání, které jim umožňuje uplatnit se v amatérské i profesionální činnosti. 

Stanovené vyučovací cíle jednotlivých ročníků jsou pro učitele i žáka závazné a 

jejich splnění je podmínkou pro postup do dalšího ročníku. Avšak u žáků, kteří 

tento základní pracovní postup zvládají, je možné jej podstatným způsobem 

překračovat. Nelze jej chápat jako omezující faktor. 

 

 

Přípravné studium 

 

Cílem PHV ve hře na akordeon je především zjistit zájem žáka o hru na nástroj a 

jeho dispozice ke hře. Protože se jedná o nástroj, který klade nároky zejména na 

fyzické schopnosti žáka, je zapotřebí postupovat velice citlivě, abychom děti 

neodradili. 

 

 

Učební plán 

                   1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka přípravy 

hry na akordeon 

                   1                    1 

Kolektivní výuka                    1                   1 

                    2                   2 
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Očekávané výstupy 

Přípravná hudební 

výchova 

Žák: 

- zpočátku nemá nástroj doma a seznamuje se s ním pouze v 

hodinách PHV, učí se správně sedět, správně nástroj držet a 

učí se jej správně ovládat 

- se seznámí  se stavbou nástroje, aby pochopil, proč je 

nezbytné správně ovládat měch a tím tvořit kvalitní tón 

- spolu s procvičováním čtení not c1 – g2 se učí znát klávesy 

    (příp. knoflíky) a orientovat se v nich 

- naučí se pohybovat v základní basové řadě, seznámí se s 

označenými basy 

- po zvládnutí vyhledání basu C se naučí postavení prstů levé 

ruky a procvičování pouze hmatové orientace, stisk 

jednotlivých basů, spojení s vedením měchu na 4,3,2 doby - 

od prvopočátku se žák učí sluchové sebekontrole a dbá na 

správné obracení měchu 

- učí se správnému postavení pravé ruky zpočátku bez vedení 

měchu, pouze stisk všemi prsty – kontrola postavení, pak 

stisk jednotlivými prsty, střídání prstů, po zvládnutí teprve 

přidat vedení měchu jako v levé ruce 

- v každé hodině zařazuje zpěv písní, vytleskávání rytmu, 

později zkouší známé písně hrát podle sluchu 
89

 

 

Poznámky: 

Pokud žák zvládne elementární úkony, pomůže učitel rodičům s 

výběrem vhodného nástroje. Nenechat nikdy rodiče kupovat 

nástroj samostatně! Nevhodný nástroj může žákovi způsobit 

značné problémy a může jej i odradit od další hry. 

Systematická výuka hry začíná až v 1. ročníku. 

 

 

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na akordeon   1   1   1    1   1    1    1 

Hudební nauka   1    1   1    1   1   

Skupinová praktika:  

Komorní hra,  

Souborová hra,
90

Pěvecký sbor
91

 

    1    1   1   1-2    1-2 

  2   2  3   3   3  2-3   2-3 
 

 

                                                 
89

 V PHV je vhodné vyučovat skupinky 2 – 3 žáků a při práci s nástrojem je posadit tak, aby si vzájemně viděli 

na ruce – pomáhá jim to v orientaci. 

Žák doma  procvičuje postavení rukou a prstová cvičení na stole. Hra na nástroj je zpočátku příliš obtížná, 

zahrnuje mnoho úkonů najednou. 
90

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
91

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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Očekávané výstupy 

 

                 1. r.                  2. r.                 3. r. 
Žák: 

- navazuje na poznatky z 

PHV, dobře je zopakuje a 

systematicky prohlubuje  

(vést ke správným    

     pracovním návykům,  

     vysvětlovat důležitost  

     domácí přípravy a   

     pravidelného cvičení a  

     důsledně vše 

     kontrolovat) 

- v každé hodině neustále 

kontroluje správné sezení, 

držení nástroje 

- při hře dbá na správné 

postavení rukou 

- neustále sluchem 

kontroluje správné vedení 

měchu, dbá na dodržování 

měchových značek 

- upevňuje orientaci v 

klávesách (knoflících) ve 

spojení se čtením not 

- postupně se seznamuje se 

základními a pomocnými 

basy v rozsahu stupnice C 

dur, jejich znalost spojuje 

se čtením not v basovém 

klíči 

- nacvičuje elementární  

melodie ve standardním 

basu 

- nacvičuje akordický 

doprovod staccato, tenuto 

- nacvičuje souhru obou 

rukou – pouze s 

akordickým doprovodem 

- připravuje se ke hře stupnic 

- nacvičuje elementární hru z 

listu – při zadávání nových 

skladbiček čtení not, zkouší 

hrát 

- pěstuje hru zpaměti 

Žák: 

- prohlubuje nástrojové 

návyky z 1. ročníku, 

neustále důsledně dbá na 

správné sezení, držení 

nástroje, postavení rukou a 

vedení měchu 

- rozšiřuje pětiprstovou 

polohu – posun ruky, 

podkládání, překládání 

- zdokonaluje hru durových 

stupnic přes jednu oktávu – 

využívá  jich jako prstových 

cvičení (legato, staccato) a 

měchových cvičení (na 

každém tónu obracet na 

4,2,1 dobu) s důslednou 

sebekontrolou sluchovou 

- nacvičuje durové akordy ke 

stupnicím – trojzvuk s 

obraty harmonicky, 

rozloženě – každou rukou 

zvlášť legato, staccato, opět 

je spojuje se správnou 

měchovou technikou 

- hraje  dvojhmaty pravou 

rukou 

- u zadávaných skladbiček 

sleduje označení tempa a 

učí se je rozlišovat a 

dodržovat 

- ovládání měchu rozšiřuje o 

dynamiku – p, f, mf, 

uvědomuje si při tom 

změny v činnosti levé ruky 

- neustále pěstuje hru zpaměti 

- hru z listu stále procvičuje 

při zadávání nových skladeb 

Žák: 

- prohlubuje základní 

návyky a dovednosti – 

sezení, držení nástroje, 

postavení rukou, vedení 

měchu – měly by být již 

dostatečně upevněny, 

dochází tedy ke 

zdokonalování prstové i 

měchové techniky 

- rozšiřuje polohy pravé i 

levé ruky – skoky 

- nacvičuje dvojhmaty a 

jednoduchý dvojhlas v 

pravé ruce 

- hraje stupnice durové 

přes 1 oktávu do 3 

křížků a 3 béček v 

rychlejším tempu oběma 

– opět je využívá jako 

prstová a měchová 

cvičení 

- hraje tříhlasé akordy k 

daným stupnicím s 

obraty oběma, 

harmonicky, rozloženě, 

se zapojením měchové 

techniky 

- rozšiřuje dynamiky – 

crescendo, decrescendo 

- rozlišuje další druhy 

tempa 

- nacvičuje tečkovaný 

rytmus, triolu 

- pěstuje hru z listu na 

skladbičkách z 1., 

případně 2. ročníku a na 

nově zadávaných 

cvičeních, písních a 

skladbičkách 

- účastní se komorní nebo 

souborové hry 
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                           4. r.                            5. r. 
Žák: 

- zvyšuje nároky na technickou úroveň hry, 

pohyblivost prstů, skoky, vícehlasou hru 

- zařazuje jednoduché polyfonní skladby 

- hraje durové stupnice do 4 křížků a 4 

béček přes 1 oktávu, nácvik protipohybu, 

opět je využívá jako prstová a měchová 

cvičení, rytmy, frázování, legato, staccato 

- hraje tříhlasé akordy k daným stupnicím s 

obraty oběma, harmonicky, rozloženě, 

legato, staccato 

- dobře procvičí akordický doprovod s 

terciovým a kvintovým basem, 

dominantní septakord 

- seznamuje se  s melodickými ozdobami – 

nácvik přírazu 

- vhodně využívá barevných možností 

nástroje – základy techniky  rejstříkování 

- pěstuje hru z listu na skladbičkách 1. a 2. 

ročníku a při zadávání nových skladeb a 

cvičení 

- účastní se komorní nebo souborové hry 

Žák: 

- zvyšuje nároky na výrazovou a technickou 

stránku hry, zdokonaluje kulturu tónu 

pomocí měchové techniky 

- při výběru materiálu dbá na jeho 

rozmanitost 

- zvyšuje nároky na tempovou, rytmickou a 

dynamickou stránku hry 

- nacvičuje další melodické ozdoby  – nátryl, 

náraz 

- hraje všechny durové stupnice přes 2 

oktávy rovným pohybem -  legato, staccato 

- nacvičuje čtyřhlasé akordy s obraty  

     k probíraným stupnicím harmonicky, malý   

     rozklad – legato, staccato 

- hraje podle akordových značek 

- pěstuje hru z listu na skladbách ze 2. a 3. 

ročníku 

- účastní se komorní nebo souborové hry 

 

 

 

                           6. r.                             7. r. 
Žák: 

- rozšiřuje tvorbu repertoáru o skladby 

různých žánrů a stylů a učí se rozlišovat 

hlavní zásady při jejich interpretaci 

- zdokonaluje polyfonní hru a její 

interpretaci 

- rozvíjí měchovou techniku na 

stupnicích, akordech, etudách i 

přednesových skladbách 

- zdokonaluje  a zrychluje hru durových 

stupnic přes 2 oktávy, čtyřhlasý akord – 

nácvik velkého rozkladu 

- nacvičuje mollové stupnice přes 1 

oktávu každou rukou zvlášť, tříhlasý 

akord harmonicky, rozloženě – nácvik 

obou způsobů v basech 

- nacvičuje další melodické ozdoby – 

trylek 

- prohlubuje rejstříkové techniky 

- pěstuje hru z listu na skladbách 3. a 

4.ročníku, hraje podle akordových 

značek 

- účastní se komorní nebo souborové hry 

 

Žák: 

- ovládá prstovou techniku pravé i levé ruky v 

rámci svých motorických schopností 

- uplatňuje prvky měchové techniky na 

probírané látce 

- na probírané látce je schopen rozlišit 

základní dynamiku a tempo 

- zvládá základní označení a manuální 

používání rejstříků pravé i levé ruky 

- podílí se na výběru skladeb, repertoár je 

vybírán s ohledem na kvalitní přípravu 

úspěšného absolventského vystoupení 

- podle individuálních schopností zvládá hru 

zpaměti 

- zvládá hru z listu na skladbách přiměřené 

obtížnosti z nižších ročníků 

- dle individuálních schopností zvládá hru 

stupnic dur a moll přes 2 oktávy legato, 

staccato 

- k probíraným stupnicím zvládá hru 

čtyřhlasých akordů harmonicky, malý 

rozklad, dle individuálních schopností velký 

rozklad – legato, staccato 

- účastní se komorní nebo souborové hry 
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Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na akordeon  1   1   1   1 

Skupinová praktika: Komorní hra,   

Souborová hra ,
92

Pěvecký sbor
93

 

 1-2 1-2 1-2 1-2 

  2-3 2-3 2-3 2-3 

 

Očekávané výstupy 

          1. r.         2. r.           3. r.              4. r. 
Žák: 

- nacvičuje durové 

stupnice přes 

dvě oktávy  v 

protipohybu 

legato, staccato 

- zvládá mollové 

stupnice přes 

dvě oktávy 

rovným 

pohybem legato, 

staccato 

- nacvičuje 

čtyřhlasý 

mollový akord 

harmonicky, 

malý i velký 

rozklad legato, 

staccato 

- upevňuje 

měchovou 

techniku na 

stupnicích, 

akordech, 

etudách i 

přednesových 

skladbách 

- rozšiřuje 

repertoár dle 

svého zájmu o 

další žánry 

 

Žák: 

- nacvičuje 

chromatickou 

stupnici 

pravou rukou 

- zrychluje 

techniku 

durových a 

mollových 

stupnic 

- nacvičuje 

dominantní 

septakord s 

obraty 

harmonicky, 

rozloženě 

- zvládá 

měchové 

legato, 

staccato, 

střídavý měch 

- prohlubuje 

techniku 

rejstříkování 

- správně 

interpretuje 

polyfonní 

skladby 

Žák: 

- nacvičuje 

chromatickou 

stupnici 

pravou i levou 

rukou legato, 

staccato 

- upevňuje 

probrané 

měchové 

techniky i 

skákavý měch 

- uplatňuje 

prvky 

měchové 

techniky na 

probírané 

látce v 

kombinaci 

prstoměchové 

artikulace 

- nacvičí 

zmenšený 

septakord 

harmonicky, 

rozloženě 

- dodržuje 

stylovou 

interpretaci 

přednesových 

skladeb 

 

Žák: 

- využívá všechny doposud 

získané znalosti a 

dovednosti, ovládá 

nástrojovou a měchovou 

     techniku, je schopen 

     tvořit  kultivovaný tón 

- samostatně nastuduje 

přiměřeně obtížnou 

skladbu, při interpretaci 

rozvíjí její přednesovou  

     stránku, interpretuje  

     skladby různých stylů  

     a žánrů 

- ovládá práci s tónem, 

základy frázování a dále si 

rozvíjí svou hudební paměť 

- zpaměti interpretuje 

vybrané skladby, při hře 

využívá znalosti o výrazu 

hrané skladby a je schopen 

vlastního názorového 

vyjádření 

- profiluje se podle svého 

zájmu a preferencí, využívá 

své zkušenosti v 

neprofesionální  

     umělecké praxi a je  

     schopen se profilovat ve  

     zvoleném žánru 

- účastní se komorní nebo souborové hry 

 
                                                 
92

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
93

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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Skupinové praktikum: Komorní hra 

 

Skupinové praktikum: Souborová hra 

 

Učební plány a očekávané výstupy těchto skupinových praktik jsou totožné 

s výše uvedenými.   
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Studijní zaměření Hra na cimbál 

 

Charakteristika 

 

Vzdělávací zaměření Hra na cimbál má být obohacující součástí základní 

umělecké školy. Cílem tohoto zaměření je vychovat z žáka všestranného 

kvalitního hudebníka, který se bude schopen profilovat podle svých zájmů ve 

vybraném hudebním odvětví a dále se rozvíjet sám. U hry na cimbál je pole 

působnosti velice široké, protože cimbál jako hudební nástroj poskytuje dobrý 

základ pro rozvoj melodického i harmonického cítění a může se uplatňovat v 

hudbě lidové, vážné i populární. Vzhledem k tomu, že každý žák je jiný, je proto 

důležité, aby učitel základní umělecké školy byl schopen žákům poskytnout 

jakýsi ucelený základ, na kterém by mohli dále stavět podle svého zájmu a 

možností. K tomu má sloužit tento školní vzdělávací program, který je nastaven 

tak, aby se dal do určité míry přizpůsobit individuálním schopnostem, zájmům a 

potřebám každého žáka. Snahou tohoto školního vzdělávacího programu je 

podporovat u žáků rozvoj technických dovedností v ovládání nástroje stejně jako 

improvizačních schopností i rozvoje hudebního vkusu, citu a harmonického 

cítění tak, aby bylo žákovi umožněno vyrůst ve všestranného kvalitního 

hudebníka. 

 

Přípravné studium 

 

- formou individuální nebo skupinové výuky v rozsahu nejdéle 2 let v rozpětí   

1 v. h. týdně podle schopností žáka a možností školy a 1 v. h. kolektivní výuky  

/viz přípravné studium HO, varianta B /. 
 

 

 

Učební plán 

                   1. r.                 2. r. 
Individuální nebo 

skupinová výuka přípravy 

hry na cimbál 

                   1                    1 

Kolektivní výuka                    1                   1 

                    2                   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 126 

 

Očekávané výstupy 

Přípravné 

studium 

Žák: 

- rozpozná pravidelnou pulzaci – metrum v různých tempech, rytmickou 

pulzaci 2dobého taktu, je schopen zapamatovat si krátký rytmický či 

melodický úryvek 

- si vytváří vlastní elementární tonální cítění, základní pěvecké dovednosti a 

návyky, je schopen zazpívat jednoduchou píseň, má melodické cítění a 

orientuje se v rozsahu 6 tónů 

- je schopen soustředěně naslouchat krátkým vokálním a instrumentálním 

skladbám a rozlišuje, vyjadřuje své pocity a hovoří o nich, uvolněně reaguje 

pohybem 

- rozvíjí vlastní tvořivost směrem k harmonickému cítění, rozvoji vnitřního 

sluchu a rozvoji intonačních schopností  

 

 

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na cimbál  1  1  1  1  1  1  1 

Hudební nauka  1  1  1  1  1   

Skupinová praktika: Komorní hra, 

Souborová hra,
94

Pěvecký sbor
95

  

    

 1 

 

 1 

 

  1 

  

 1 

  2  2   2  3  3      2  2 

 

Očekávané výstupy 

                                                     1. - 3. r. 
 

Žák: 

- využívá při hře základní návyky a dovednosti (správné sezení u nástroje a držení paliček, 

     uvolnění těla při hře a koordinace obou rukou), používá základní technické prvky   

    (základní úhozy, tremolo, hra stupnic a akordů, paličkoklad a základní ovládání   

     pedalizace) 

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

- hraje podle svých schopností a dovedností z listu 

- zahraje zpaměti jednoduché skladby 

- vnímá náladu skladby a tuto náladu vyjádří základními výrazovými prostředky 

- využívá elementární návyky hry lidové hudby a harmonického doprovodu 

- je připraven hrát s jinými nástroji (s klavírním doprovodem nebo v komorním souboru), 

tuto schopnost prokáže na jednoduchých příkladech 

- orientuje se v grafickém záznamu hudebního díla a svým způsobem je realizuje 

- chápe a užívá nejdůležitější hudební názvosloví 

- propojuje teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi 

                                                 
94

 Na návrh učitele může žák začít do předmětu docházet již v dřívějších ročnících, jedná se o povinně volitelné 

předměty. 
95

 Jedná se o volitelný nepovinný předmět. 
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                                                    4. - 7. r. 
 

Žák: 

- propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci i vlastní tvorbě 

- samostatně řeší základní problémy nástrojové hry (paličkoklad, frázování, pedalizace atd.) 

- samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu 

- je schopen sluchové sebekontroly 

- využívá podle stupně své vyspělosti zvukových možností nástroje 

- interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů po technické, výrazové 

     a obsahové stránce – využívá dynamiku, tempové rozlišení, vhodnou artikulaci,    

     frázování, agogiku 

- zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu 

- hraje lidovou hudbu podle sluchu, spontánně muzicíruje a transponuje harmonický 

doprovod 

- hraje v komorních souborech 

- orientuje se v grafickém záznamu hudebního díla a svým způsobem jej realizuje 

- chápe a užívá nejdůležitější hudební pojmy, označení a názvosloví 

- rozumí stavbě stupnic a akordů dur i moll 

- transponuje jednoduchou melodii do jiné tóniny 

- s pochopením významu harmonických funkcí vytváří jednoduchý doprovod 

- propojuje teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi, chápe význam tohoto spojení 

 

 

 

 

Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Hra na cimbál    1   1   1   1 

Skupinová praktika: Komorní hra, Souborová hra,
96

 

Pěvecký sbor
97

  

   1   1   1   1 

    2   2   2   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
96

 Jedná se o povinně volitelné předměty. 
97

 Jedná se o volitelný nepovinný předmět. 
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Očekávané výstupy 

                                                              1. - 4. r.  

 

Žák: 

- ovládá náročnější techniku hry (rychlé tempo v jednohlasém a dvojhlasém provedení, 

kvalitní tremolo, kombinace pizzicata a úhozu,  akordová technika, dynamika, pedalizace) 

- hraje z listu přiměřeně složité skladby 

- orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problémy paličkokladu, frázování a 

výrazových prostředků při nácviku a interpretaci skladeb 

- samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu 

- při hře zpaměti využívá znalosti o výrazu, formě a obsahu hrané skladby 

- vytváří si názor na vlastní i slyšenou interpretaci skladeb klasické, soudobé a lidové 

hudby 

- zvládá hru jak sólo, tak s doprovodem jiných nástrojů i v instrumentálních skupinách 

- profiluje se podle svého zájmu a preferencí; využívá svých posluchačských a 

interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí k samostatnému studiu 

nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru 

- zvládá samostatně vytvořit doprovod k písni a jednoduchou improvizaci 

- na základě svých zkušeností vyjadřuje své názory na znějící hudbu a umí je zdůvodnit 

- aktivně poslouchá hudbu 

- orientuje se v grafickém záznamu hudebního díla a svým způsobem jej realizuje 

- chápe a užívá nejdůležitější hudební pojmy, označení a názvosloví 

- rozumí stavbě stupnic a akordů dur, moll a jiných 

- transponuje jednoduchou melodii i doprovod do jiné tóniny 

- s pochopením významu harmonických funkcí vytváří jednoduchý doprovod 

- propojuje teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi, chápe význam tohoto spojení 

 

 

Skupinové praktikum: Komorní hra 

 

Skupinové praktikum: Souborová hra 

 

Učební plány a očekávané výstupy těchto skupinových praktik jsou totožné 

s výše uvedenými.   
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5.2.6 Skupinová praktika 

 

 

Cílem výuky ve skupinovém praktiku je souhra žáků, kteří hrají na stejné nebo 

různé nástroje a podle počtu hráčů může být skupina menší /duo, trio, kvartet/  

nebo vznikne soubor, sbor. V takovém hudebním uskupení je žák vystaven 

spolupůsobení svých kolegů, jejich součinnost závisí na adaptabilitě žáků, na 

jejich pozornosti, postřehu, reakci, rozvíjí jejich kolektivní cítění a učí je 

pracovat podle dirigentských gest. Díky souhře se učí hráči vnímat zvuk celého 

souboru a spolupodílejí se také na přípravě skladeb, programů, kterými se 

prezentují na veřejnosti. 

 

Každé studijní zaměření má vlastní formy kolektivní práce, proto jsou 

skupinová praktika uvedena vždy pod daným studijním zaměřením, včetně 

očekávaných výstupů a učebních plánů. Jedná se o povinně a nepovinně 

volitelné předměty, pro které platí vždy konkrétní uvedená pravidla.     

 

 

 

Skupinová praktika: 

 

 

Pěvecký sbor 

 

Komorní zpěv 

 

Čtyřruční hra 

 

Základy klavírní improvizace 

 

Kytarový soubor 

 

Komorní hra fléten 

 

Souborová hra fléten 

 

Komorní hra 

 

Souborová hra 
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5.3 TANEČNÍ OBOR 

 

 
 

 

5.3.1 Charakteristika tanečního oboru 

 

Tanec je souhrn aktivit, které systematicky rozvíjejí osobnost žáka po stránce 

jak tělesné, tak duševní dle schopností, možností a zájmu jedince. Základním 

nástrojem pro něj je vlastní tělo, jehož strukturu tanečník postupně poznává a 

učí se jej vědomě ovládat. Interpret se seznamuje se zákonitostmi pohybu, 

strukturou lidského těla, kulturou a tradicemi uměleckého sektoru, které jsou pro 

taneční obor typické. Při tanci vychází z hudební předlohy, vnitřních pocitů a 

základních tanečních technik. To vše mu otevírá  bránu k tanečnímu umění, 

kultuře a tradicím, vede k  orientaci v uměleckých oblastech, vnímání umění a 

k hlubokému uměleckému prožitku. 

 

Na naší škole se vyučuje taneční obor již od přípravné taneční výuky, která 

vzdělává děti v rozmezí 5-7 let. Z taneční přípravky postupují žáci do ročníků  

I. stupně /sedmileté období/, poté do výuky II. stupně základního studia, která 

trvá 4 roky. Jelikož taneční obor vyučuje více pedagogů s různorodým tanečním 

zaměřením, vzniklo na škole několik  studijních zaměření – současný tanec, 

klasický tanec, lidový tanec, moderní tanec, společenský tanec, jazz a step.  

 

Specifikou některých studijních zaměření tanečního oboru je vyučování formou 

soustředění a blokové výuky, která jsou ponejvíce využívána na nácvik 

choreografií pro vystoupení, soutěže a předtančení. 
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5.3.2 Všeobecné poznámky k tanečnímu oboru 

 

Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: 

 

Přípravné studium:                děti od 5 let  

I. stupeň základního studia:  děti od 7 let 

II. stupeň základního studia: děti od 14 let
 

 přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní věková hranice uvedená v 

předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho 

schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální 

zkoušky 

 přejde-li žák v průběhu studia na jiné studijní zaměření, začíná plnit osnovy 

daného zaměření od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, 

dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky 

 žák může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí 

na základě komisionální zkoušky 

 

 v případě menšího počtu přijatých žáků je možno sdružovat žáky blízkého 

věku a ročníku 

 

5.3.3 Přípravné studium 

 

 
 

Oddělení Přípravné taneční výchovy I. /PTV I./ navštěvují nejmladší noví žáci 

školy, kteří se chtějí věnovat pohybu, tanci, hudbě. Časová dotace předmětu: 1 

vyučovací hodina týdně.  

Hlavním cílem je kultivovat dětský projev formou pohybových her a hravých 

cvičení, ověřit předpoklady dětí pro zvládnutí daného stupně výuky, rozvíjet a 

procvičovat celkovou pružnost, pohyblivost dětí. Dále je důležité rozvíjet v této 

věkové skupině obratnost, zdatnost a koordinaci pohybů. Děti se postupně učí 
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ovládat jednotlivé části těla, učí se harmonickému pohybu těla, prostorovosti a 

hudebnímu cítění. Obsahem a náplní hodin je zvládnutí elementární taneční 

techniky, podpora tanečního projevu a rytmickému citu, improvizace jako 

schopnost vyjadřovat hudbu pohybem s využitím vlastních nápadů a námětů 

dětí. Úkolem pedagoga je cíleně řídit pohyb a vývoj dětí, řešit prostorové, 

rytmické a výrazové úkoly, seznamovat s lidovou tvorbou, tradicí, písněmi, 

zvyky. 

V návaznosti na taneční přípravku začátečníků je Přípravná taneční výchova II. 

/PTV II./ pro pokročilé děti, předškoláky, eventuelně školáky, která by měla 

plynule a nenásilně navazovat na dosavadní výuku. Rozvíjíme rytmické a 

tonální cítění žáků, pohybové a taneční schopnosti a dovednosti, posilujeme 

všechny svalové skupiny těla a tím i celkovou fyzickou zdatnost. Posilujeme též 

hudební a taneční představivost, paměť, fantazii. Dáváme přednost dětskému 

sebevyjádření, komunikaci, kontaktu, práci ve skupině, útvaru. Důležité je 

vytvářet u dětí možnost pohybu do prostoru – na volnosti. Ale neopomínáme 

také organizované činnosti a hry s pravidly. V oblasti taneční improvizace 

sledujeme aktivní a tvořivý přístup, vnímavý vztah k hudbě, k tanci, dále 

zdůrazňujeme správné držení těla v základních polohách. Děti se dle svých 

možností připravují a nacvičují taneční čísla na vystoupení pro veřejnost. 

 

Varianta A 

Žáci, kteří nejsou na počátku školního roku rozhodnuti pro některý z oborů, 

navštěvují hodiny Přípravné estetické výchovy /viz výše/, kde je hlavním 

záměrem zjistit zájem dítěte, jeho úroveň, schopnosti, aby bylo možné profilovat 

dále rozvoj jeho osobnosti. Výuka je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně 

po dobu zpravidla 2 let.  

 

Učební plán 

  1. r.  2. r. 

Přípravná estetická výchova – PEV    2        2       

    2   2  

 

Očekávané výstupy 

- žáci plní očekávané výstupy totožné s výstupy PEV, viz kapitola Přípravná 

estetická výchova 
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Varianta B 

Tato varianta je určena žákům s vyhraněným zájmem o tanec. Jejich vyučování 

je organizováno formou Přípravné taneční výchovy I.– PTV I., která je dotována 

1 vyučovací hodinou týdně, a formou Přípravné taneční výchovy II. – PTV II.,  

která je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně /viz výše uvedená 

charakteristika/.  

 

 

Učební plán 

 PTV I. PTV II. 

Přípravná taneční výchova – PTV      1        2 

      1       2 

 

 

Očekávané výstupy 

Přípravná 

taneční 

výchova I. 

 

Žák:  

- se formou her a pohybových cvičení seznamuje s elementárními 

prvky tanečního projevu  

- snaží se ovládat jednotlivé části svého těla, rozvíjet svoji pružnost, 

obratnost, dále se učí reagovat na signál a dbát pokynů pedagoga 

- je veden k rytmické chůzi, běhu, na volnosti i v útvaru, seznamuje se 

s poskočným krokem 

 

Přípravná 

taneční 

výchova II. 

 

Žák: 

- je schopen protahovacími a uvolňovacími cviky celého těla získávat 

návyky potřebné pro správné držení těla, vznosné držení hrudníku, 

hlavy a šíje 

- žák ovládá základy přirozené chůze, běhu, poskočného a koníkového 

kroku, přísunného kroku, cvalu a zdokonaluje se v průpravném 

cvičení pro taneční chůzi a běh           

- žák se orientuje v tempových a dynamických změnách, rozlišuje druh 

hudebního zvuku, směr melodie, ve změnách taktu, rozpozná dur, 

moll tóninu a přirozeně reaguje na předtaktí, pauzu, závěr 

- žák je adaptabilní v různých tanečně pohybových hrách, přijímá 

vedoucí úlohu, orientuje se v naučeném tanečním celku a umí jej 

doprovázet zpěvem, pracuje úměrně svému věku, schopnostem a 

možnostem s různými druhy tanečního náčiní 
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5.3.4 Studijní zaměření Současný tanec 

 

Taneční průprava podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému, 

vyváženému držení těla ve všech základních polohách i v  pohybu z místa, 

rozvíjí elementární taneční techniku, taneční projev žáků a jejich hudební cítění. 

Učí prostorové orientaci a vhodnými prostředky motivuje vzájemné vztahy.  

V improvizaci pěstuje schopnost pravdivě se vyjadřovat. Využívá vlastních 

námětů dětí, jednoduchých lidových tanečních her a tanců, pohybových 

a tanečních her s náčiním a drobných hudebních skladeb pro děti. 

 

Současný tanec rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční 

projev žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich hudební a prostorové cítění, kvalitu 

vzájemných vztahů a uvolňuje jejich osobité tvořivé schopnosti. V taneční 

technice učí žáky uvědoměle řídit pohyb z těžiště a orientovat se ve svém těle. 

Vypracovává vedený pohyb, švihy, vlny, impulsy a  skoky, vede žáky 

k samostatnému řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, 

k vyjádření hudby, hledání individuálního pohybového slovníku, citlivému 

vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů. Samozřejmou součástí předmětu 

Současný tanec je taneční improvizace.  

 

Lidový tanec rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev 

žáků, prohlubuje a rozšiřuje jejich hudební cítění, smysl pro taneční formu 

a jemnou pohybovou souhru. Učí zvládnout základní kroky a charakteristické 

české a moravské lidové tance, případně taneční kroky a lidové tance jiných 

národů. Vede k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky 

a výrazu lidové písně i lidové hudby v nejrůznějších úpravách. Aktivním 

osvojováním tanečního stylu jednotlivých oblastí spolu s poznáváním hudebního 

materiálu (taneční písně, charakteristické taneční rytmy, doprovodná hudba), učí 

žáky chápat kořeny a podstatné rysy naší národní kultury. Lidový tanec je 

zařazen do tanečního zaměření současného tance proto, že jeho atributy 

(základní lidové taneční kroky, lidová píseň, emocionální projev, výtvarná 

stránka, národní tradice, jeho rytmizace, atd.) jsou základem pro tanec současný, 

který je založen na citlivém vnímání prostoru, osobité vnímavosti, samostatném 

řešení prostorových, rytmických a výrazových úkolů, vyjádření hudby, hledání 

individuálního pohybového slovníku, citlivém vyjádření soudobé hudby a 

vlastních námětů.  

 

Taneční praxe prolíná všemi předměty studijního zaměření,  učí žáky orientaci 

v prostoru, rozvíjí rytmické cítění, učí rozpoznávat dynamiku. Také podněcuje 

ke kreativitě v oblasti vlastních námětů dětí, využívá jednoduchých tanečních 

her a tanců, vede žáky k tanci, povzbuzuje a motivuje je k další práci. 
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Přípravné studium 

- výuka probíhá skupinovou formou po dobu zpravidla 2 let s časovou dotací 

maximálně 2 vyučovacích hodin týdně 

 

Varianta A 

Žáci, kteří nejsou na počátku školního roku rozhodnuti pro některý z oborů, 

navštěvují hodiny Přípravné estetické výchovy /viz výše/, kde je hlavním 

záměrem zjistit zájem dítěte, jeho úroveň, schopnosti, aby bylo možné profilovat 

dále rozvoj jeho osobnosti. Výuka je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně 

po dobu zpravidla 2 let.  

 

Učební plán 

  1. r.  2. r. 

Přípravná estetická výchova – PEV    2        2       

    2   2  

 

Očekávané výstupy 

- žáci plní očekávané výstupy totožné s výstupy PEV, viz kapitola Přípravná 

estetická výchova 

 

 

Varianta B 

Tato varianta je určena žákům s vyhraněným zájmem o tanec. Jejich vyučování 

je organizováno formou Přípravné taneční výchovy I.– PTV I., která je dotována 

1 vyučovací hodinou týdně, a formou Přípravné taneční výchovy II. – PTV II.,  

která je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně /viz výše uvedená 

charakteristika/.  

 

Učební plán 

 PTV I. PTV II. 

Přípravná taneční výchova – PTV      1        2 

      1       2 

 

 

 

 



 136 

Očekávané výstupy 

Přípravná 

taneční 

výchova I. 

 

Žák:  

- se formou her a pohybových cvičení seznamuje s elementárními 

prvky tanečního projevu  

- snaží se ovládat jednotlivé části svého těla, rozvíjet svoji pružnost, 

obratnost, dále se učí reagovat na signál a dbát pokynů pedagoga 

- je veden k rytmické chůzi, běhu, na volnosti i v útvaru, seznamuje se 

s poskočným krokem 

Přípravná 

taneční 

výchova II. 

 

Žák: 

- je schopen protahovacími a uvolňovacími cviky celého těla získávat 

návyky potřebné pro správné držení těla, vznosné držení hrudníku, 

hlavy a šíje 

- žák ovládá základy přirozené chůze, běhu, poskočného a koníkového 

kroku, přísunného kroku, cvalu a zdokonaluje se v průpravném 

cvičení pro taneční chůzi a běh           

- žák se orientuje v tempových a dynamických změnách, rozlišuje druh 

hudebního zvuku, směr melodie, ve změnách taktu, rozpozná dur, 

moll tóninu a přirozeně reaguje na předtaktí pauzu, závěr 

- žák je adaptabilní v různých tanečně pohybových hrách, přijímá 

vedoucí úlohu, orientuje se v naučeném tanečním celku a umí jej 

doprovázet zpěvem, pracuje úměrně svému věku, schopnostem a 

možnostem s různými druhy tanečního náčiní 

 

 

 

 

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Taneční průprava 1,5 1,5      

Taneční praxe 0,5 0,5 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1  1 

Současný tanec     1   1   1   1  1 

Lidový tanec   0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1  1 

Povinně volitelný předmět-  

Klasický tanec, Lidový 

tanec, Společenský tanec, 

Moderní tanec, Jazz, Step  

    1    1         1   1  1  

   2   2  3-4  3-4   3-4  3-4   4 
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Očekávané výstupy 
              1. - 2. r.         3. - 4. r.            5. - 6. r. 

Taneční 

průprava 

Žák: 

- si vytvoří návyk 

správného držení těla 

v základních polohách 

na místě i v pohybu  

- rozvíjí svou tělesnou 

citlivost, pružnost a 

obratnost 

- rozvíjí své základní 

rytmické a intonační 

cítění 

- rozliší elementární 

dynamiku hudby a 

pohybu 

- improvizuje na zadané 

téma i na vlastní 

námět 

- tvořivě projevuje svou 

pohybovou fantazii 

- úměrně ke 

svým anatomickým 

možnostem zvyšuje 

pohyblivost svých 

kloubů a posiluje a 

zcitlivuje jednotlivé 

svalové skupiny 

- ovládá pohyby z místa 

(taneční chůze, běh, 

cval, poskok, skok) a 

na místě (výskok, 

poskok, obrat) 

  

Taneční 

praxe 

 

Žák: 

- orientuje se v prostoru 

- uplatňuje svůj emocionální a pravdivý projev 

- vystupuje před publikem 

 

    

Žák: 

- rozezná základní 

taneční styly při 

recepci baletní, taneční 

či jiné inscenace 

- je schopen ohodnotit 

vlastními slovy viděné 

taneční dílo 
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Současný 

tanec 

 Žák:  

- vědomě ovládá 

základní svalové 

skupiny 

- harmonicky 

koordinuje pohyby 

těla 

- průběžně zlepšuje 

svůj dosavadní 

pohybový rozsah 

- rozvíjí svůj 

individuální 

pohybový slovník 

- zafixuje si správné 

držení těla 

v základních 

polohách na místě i 

v pohybu z místa 

- zvládá základní 

taneční kroky 

- rozvine své 

prostorové, 

dynamické a 

rytmické cítění 

natolik, aby mohl 

navázat na další 

ročník studia 

současného tance 

Žák: 

-  harmonicky a plynule 

vede pohyb v krátkých 

pohybových vazbách, 

v polohách na místě i 

z místa 

- ovládá jednoduché 

kombinace základních 

prvků pohybů z místa 

jako je chůze, běh, 

poskočný krok, cval, 

otáčky, skoky 

- ovládá jednoduché 

kombinace základních 

prvků na místě 

v různých polohách, 

jako jsou lehy, sedy, 

kleky, stoje 

- při tanečně-

pohybových 

improvizacích používá 

i náčiní 

- vědomě ovládá 

základní svalové 

skupiny ve všech 

vedených i švihových 

pohybech 

Lidový 

tanec 

 Žák:  

- zvládá základní 

prvky vybraných 

dětských lidových 

her a tanců (Pletla 

jsem, Zlatá brána, 

Šly panenky silnicí, 

Cib, cib, cibulička, 

Čížečku, 

čížečku,…) se 

zřetelem 

k charakteristické- 

mu stylu jejich 

provedení 

- ovládá základní 

taneční kroky, jako 

je chůze, běh, krok 

poskočný, 

přeměnný, cvalový 

a přísunný, 

výskoky a otáčení 

Žák: 

- zvládá základní prvky 

českých lidových her a 

tanců 

- ovládá základní taneční 

kroky, jako je chůze 

(hladká a pérovaná), 

běh (hladký), krok 

přísunný, cvalový, 

polkový, poskočný, 

sousedský, 

patošpičkový, 

příklepový, 

obkročákový, 

natřásaný 

- zná, zatančí a zazpívá 

české tance (např.: 

Čtyřpárová, Holubička, 

Doudlebská, Rejdovák, 

Jeníčku, bloudíš?, Na 

Bílé hoře,…) 
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                                           7. r. 

Taneční 

praxe 

Žák: 

- dokáže vlastními slovy ohodnotit taneční výkon 

- vystupuje před publikem 

- aktivně se podílí na tvorbě taneční choreografie 

- dokáže sám vytvořit vlastní etudu  

- navštěvuje taneční představení a dokáže jej ohodnotit 

 

Současný 

tanec 

Žák:  

- harmonicky, plynule a vědomě vede pohyb v delších pohybových 

vazbách, v polohách na místě i z místa 

- zvládá švihy, vlny, impulzy, skoky, pohyb s náčiním 

- v improvizacích citlivě reaguje na hudbu nejrůznějších žánrů 

- improvizuje kreativně, samostatně i ve skupinách 

- samostatně i ve skupině řeší prostorové, dynamické a rytmické úkoly 

- citlivě vnímá skupinu, které je součástí, a pracuje ve vzájemných 

vztazích 

 

Lidový 

tanec 

Žák: 

- zná a tančí základní moravské lidové tance (např.: Vy řezníci, řemesníci, 

Hruška, Dráteník, Šotyška, Trnka, Pilky,…) 

- zvládá jejich základní kroky 
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Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

 Taneční praxe         0,5-1    0,5-1        0,5-1    1-1,5 

 Současný tanec          1       1         1       1 

 Lidový tanec        0,5       0,5        0,5     0,5 

Povinně volitelný předmět- 

Klasický tanec, Lidový tanec 

Moderní tanec,  Jazz, Step 

        1        1         1       1 

     3-3,5   3-3,5    3-3,5     3,5-4 
 

 

Očekávané výstupy 
                                             1. - 4. r. 

Taneční 

praxe 

Žák: 

 

- se zapojuje  při scénickém řešení choreografického díla 

 

- dbá na čistotu tanečního provedení 

- ohodnotí svůj i kolegův taneční výkon 

- vnímá komplexnost tanečního umění z hlediska neoddělitelnosti fyzické, 

emocionální a ideové roviny 

- samostatně přemýšlí o tanečním umění, o specifických znacích  

     jednotlivých tanečních žánrů 

 

- diskutuje o tanečním umění 

- vystupuje před publikem 

Současný 

tanec 

 

Žák: 

- užívá základní odborné názvosloví 

- uvědomuje si principy prováděných pohybů 

- při práci s partnerem vnímavě a citlivě přebírá iniciativu, a naopak se jí 

podvoluje 

- improvizuje na zadané i vlastní téma, přitom pečlivě využívá osvojené 

prvky taneční techniky, kombinuje je a obohacuje o nové 

- zvládá základy klasické techniky potřebné k rozvoji techniky současného 

tance 

- samostatně i v různě početných skupinách řeší složitější prostorové, 

dynamické a rytmické úkoly 

Lidový 

tanec 

 

Žák: 

- zvládá základní kroky a cifry slovenských lidových tanců 

- rozvíjí své dosavadní dovednosti a schopnosti v oblasti moravských a 

českých tanců 
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Studijní zaměření Klasický tanec 

 

 
 

 

 

Klasická taneční průprava vede žáky ke správnému držení těla, rozvíjí 

elementární taneční techniku, taneční projev a hudební cítění. Jsou také zařazena 

průpravná cvičení na zemi. 

 

Klasická taneční technika rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku 

žáků. Upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby horních a dolních 

končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou 

formu a čistotu vedení pohybu. Učí vytrvalosti, vůli a pohybové kázni. 

Posilováním předchází úrazům. 

 

Taneční praxe – již od hodin Přípravné taneční výchovy navazuje na vyučovací 

předmět a slouží k procvičování taneční techniky a tanečního projevu. Slouží 

k přípravě tanečních skladeb pro interní i veřejné vystoupení a soutěže. Taneční 

praxe přivádí žáky k tanci a motivuje je k dalším činnostem. 

 

Klasický tanec na II. stupni základního studia navazuje na učební látku klasické 

taneční techniky. Cílem výuky je zvládnout vyšší stupeň techniky klasického 

tance. Náročnější prvky klasického tance rozvíjejí větší sílu a pohyblivost 

dolních končetin, dokonalejší pohybovou koordinaci, smysl pro styl a formu 

tanečního projevu. 

 

Taneční praxe na  II. stupni základního studia navazuje na předmět klasický 

tanec. Pomocí praxe se rozvíjí doposud probrané učivo a provádí se v taneční 

formě. Slouží k vytváření tanečních skladeb, použitelných k různým 

vystoupením. 
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Přípravné studium 

- výuka probíhá skupinovou formou po dobu zpravidla 2 let s časovou dotací 

maximálně 2 vyučovacích hodin týdně 

 

Varianta A 

Žáci, kteří nejsou na počátku školního roku rozhodnuti pro některý z oborů, 

navštěvují hodiny Přípravné estetické výchovy /viz výše/, kde je hlavním 

záměrem zjistit zájem dítěte, jeho úroveň, schopnosti, aby bylo možné profilovat 

dále rozvoj jeho osobnosti. Výuka je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně 

po dobu zpravidla 2 let.  

 

 

Učební plán 

  1. r.  2. r. 

Přípravná estetická výchova – PEV   2        2       

   2   2  

 

Očekávané výstupy 

- žáci plní očekávané výstupy totožné s výstupy PEV, viz kapitola Přípravná 

estetická výchova 

 

Varianta B 

Tato varianta je určena žákům s vyhraněným zájmem o tanec. Jejich vyučování 

je organizováno formou Přípravné taneční výchovy I.– PTV I., která je dotována 

1 vyučovací hodinou týdně, a formou Přípravné taneční výchovy II. – PTV II.,  

která je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně /viz výše uvedená 

charakteristika/.  

 

Učební plán 

 PTV I. PTV II. 

Přípravná taneční výchova – PTV      1        2 

      1       2 
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Očekávané výstupy 

Přípravná 

taneční 

výchova I. 

Žák:  

- se formou her a pohybových cvičení seznamuje s elementárními 

prvky tanečního projevu  

- snaží se ovládat jednotlivé části svého těla, rozvíjet svoji pružnost, 

obratnost, dále se učí reagovat na signál a dbát pokynů pedagoga 

- je veden k rytmické chůzi, běhu, na volnosti i v útvaru, seznamuje se 

s poskočným krokem 

Přípravná 

taneční 

výchova II. 

Žák: 

- je schopen protahovacími a uvolňovacími cviky celého těla získávat 

návyky potřebné pro správné držení těla, vznosné držení hrudníku, 

hlavy a šíje 

- žák ovládá základy přirozené chůze, běhu, poskočného a koníkového 

kroku, přísunného kroku, cvalu a zdokonaluje se v průpravném 

cvičení pro taneční chůzi a běh           

- žák se orientuje v tempových a dynamických změnách, rozlišuje druh 

hudebního zvuku, směr melodie, ve změnách taktu, rozpozná dur, 

moll tóninu a přirozeně reaguje na předtaktí, pauzu, závěr 

- žák je adaptabilní v různých tanečně pohybových hrách, přijímá 

vedoucí úlohu, orientuje se v naučeném tanečním celku a umí jej 

doprovázet zpěvem, pracuje úměrně svému věku, schopnostem a 

možnostem s různými druhy tanečního náčiní 

 

 

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Klasická taneční průprava 1,5 1,5      

Taneční praxe 0,5 0,5  1 0,5-1 0,5-1  0,5-1     1 

Klasická taneční technika    1  1,5  1,5  1,5   1,5 

Povinně volitelný předmět-  

Současný tanec, Lidový 

tanec, Společenský tanec, 

Moderní tanec, Jazz, Step 

   1 1-1,5       1-1,5 1-1,5   1,5  

  2  2  3  3-4  3-4   3-4     4 
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Očekávané výstupy 

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

Klasická 

taneční 

průprava, 

Klasická 

taneční 

technika, 

Taneční praxe 

Žák: 

- zná odborné názvosloví 

probraných prvků 

- dbá na správné držení těla 

- ovládá pohyb z místa (chůze, 

běh, poskočný krok, cval, 

dálkový běh) 

- vědomě aplikuje zásady 

klasické taneční techniky 

(propínání a vytáčení dolních 

končetin), k čemuž slouží 

průpravná cvičení na zemi 

- tvořivě přistupuje ke ztvárnění 

hudebních podnětů 

Žák: 

- vědomě dbá na správné držení 

těla 

- zná pozice dolních končetin 

(poloha chodidla) 

- zná pozice horních končetin 

- zvládá postavení čelem k tyči 

- zná základní prvky cvičení u tyče 

z 1. pozice 

- zná základy malých skoků u tyče 

 

 

 

                 5. - 6. r.                     7. r. 
Žák: 

- zná základní prvky cvičení u 

tyče čelem i bokem k tyči v 1. 

i 5. pozici 

- zvládá jednoduché cviky z 1. 

pozice na volnosti (demi plié, 

battement tendu, dégagé) 

- zvládá základy jednoduchých 

skoků na volnosti 

- uvědomuje si principy 

prováděného pohybu a 

uplatňuje je ve svém tanečním 

vyjádření 

Žák: 

- zlepšuje koordinaci dolních a 

horních končetin 

- zvládá jednoduché variace cviků 

- používá odborné názvosloví a 

umí předvést daný prvek 

- orientuje se v hudebním díle, 

interpretuje zadaný úkol 

- spolupracuje s ostatními a tvořivě 

se zapojuje 

 

 

 

Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 
  1. r.  2. r.  3. r.  4. r. 

Klasický tanec     1      1    1     1 

Taneční praxe     1     1    1     1 

Povinně volitelný předmět- 

Současný tanec, Lidový tanec, 

Moderní tanec, Jazz, Step 

    1     1     1     1 

     3     3    3              3 
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Očekávané výstupy 

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

 

Klasický 

tanec, 

Taneční praxe 

 

Žák: 

- umí předvést základní prvky 

klasické taneční techniky 

- uvědomuje si svůj pohyb v čase 

a prostoru, vnímá vnitřní i vnější 

prostor 

- zapojuje se při scénickém řešení 

choreografického díla 

- užívá odborné názvosloví a 

pojmosloví z oblasti techniky 

pohybu a taneční tvorby 

 

 

 

Žák: 

- zvládá kombinace jednotlivých 

prvků 

- zvládá kombinace jednotlivých 

skoků 

- vnímá a hodnotí choreografické 

dílo 

- hodnotí vlastní přístup k taneční 

realizaci 
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Studium pro dospělé 

 

Klasický tanec – navazuje na učební látku klasického tance 2. stupně. Cílem 

výuky je zvýšit stupeň techniky klasického tance a zaměřit se na pohybovou 

koordinaci a kombinaci jednotlivých prvků do variací. 

 

Taneční praxe – navazuje na předmět klasický tanec. Jednotlivé prvky i 

kombinace prvků se zakomponovávají do tanečních skladeb. Žáci spolupracují 

při realizaci choreografie čísel. 

 

Učební plán 

  1. pololetí  2. pololetí 

Klasický tanec        1        1 

Taneční praxe         1        1 

        2        2 

  

 

Očekávané výstupy 

 

 

Klasický tanec, 

Taneční praxe 

 

Žák: 

- umí předvést variace základních prvků klasického tance 

- uvědomuje si prostor, pohyb v prostoru i partnery při tanci 

- aktivně se zapojuje při výběru hudebního podkladu a 

následného zpracování v choreografické dílo 

- zvládá složitější variace klasických prvků 

- zvládá složitější variace malých i velkých  skoků 

- vnímá a je schopen zhodnotit svoji práci i práci ostatních žáků, 

     je schopen pod vedením pedagoga vytvořit choreografické dílo 
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Studijní zaměření Lidový tanec 

 

 
 

 

Taneční průprava vede žáka ke správnému držení těla v základních polohách na 

místě i v pohybu z místa. Rozvíjí taneční techniku, hudební cítění a taneční 

projev žáka. Učí ho prostorové orientaci a vzájemným vztahům. V praxi využívá 

dětské taneční hry a tance, i hudební skladbičky pro děti. Žák je veden k 

systematické práci. 

 

Lidový tanec je jedním ze základů kulturního dědictví národů. Proto je důležité 

tento odkaz předků uchovávat, pěstovat v lidech od útlého věku toto povědomí a 

vzdělávat je v této oblasti. V našem městě folklór jako takový nemá kořeny, a 

přesto se již 38 let snažíme dětem a lidem v Blansku a okolí, lidové tance, zpěv 

a muziku pomocí dětských souborů Drahánek I a II, dospělého souboru Drahan 

a Cimbálové muziky Drahan, tento odkaz předků uchovávat a předávat. Žáky 

naší školy vedeme k poznání všech těchto složek a rozvíjíme u nich 

specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev obohacený o zpěv, 

zvykosloví a hudbu. Učí se zvládnout základní kroky a charakteristické tance 

pro jednotlivé etnografické oblasti Moravy a Čech, a především hry, tance, písně 

naší oblasti, kterou je oblast Horácko. Starší tanečníci se učí i krokům a 

vybraným tancům slovenským, vybraným tancům jiných národů. Pro 

autentičnost jsou zváni tanečníci a choreografové těchto oblastí, a jsou pořádány 

pro žáky taneční soustředění v rámci hodin nad rámec výuky např. o víkendech. 

Tanečníci jsou vedeni ke správnému držení těla a technické dokonalosti 

provedení kroků, tanečních vazeb, celé choreografie tance a patřičnému 

tanečnímu projevu. Jsou také vedeni k přesnému vyjádření tempa, dynamiky, 

rytmu, výrazu lidové písně a hudby, souhře s živou muzikou, respektování 

primáše jako autority výsledného snažení. Protože zájemci o výuku tradičního 

folkloru z řad dětí, mládeže a dospělých jsou z různých věkových skupin, 

absolvují výuku v souborech, kde je stáří v každém z nich v rozmezí tří až čtyř 

let, tanečníci druhého stupně a dospělí absolvují výuku společně. Časté 
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vystupování na veřejnosti, soutěžích, přehlídkách a festivalech je motivující 

složkou jejich činnosti. 

 

Současný tanec je chápán v tomto případě jako potřebný pro taneční průpravu a 

dokonalejší technickou vyspělost žáků folklórního zaměření. Rozvíjí taneční 

techniku, taneční projev žáků, prohlubuje jejich hudební i prostorové cítění, 

taktéž vzájemné vztahy. Učí je orientovat se ve svém těle, řešit prostorové, 

rytmické a výrazové úkoly. 

 

Taneční praxe je předmět, který navazuje na vyučovací předměty, napomáhá 

zdokonalování a prohlubování taneční techniky i tanečního projevu žáků. Slouží 

k přípravě a realizaci choreografií pro taneční vystoupení, soutěže, přehlídky od 

nejmenších žáků z PTV s jednoduchými choreografiemi až po žáky II. stupně či 

dospělé žáky s náročnými choreografiemi tanečních vystoupení, složených z 

různých tanečních technik. 

 

 

Přípravné studium 

 

- výuka probíhá skupinovou formou po dobu zpravidla 2 let s časovou dotací 

maximálně 2 vyučovacích hodin týdně 

 

Učební plán 

 PTV I. PTV II. 

Přípravná taneční výchova – PTV      2        2 

      2       2 

 

 

Očekávané výstupy 

Přípravná 

taneční 

výchova I. 

 

Žák:  

- se formou her a pohybových cvičení seznamuje s elementárními 

prvky tanečního projevu  

- snaží se ovládat jednotlivé části svého těla, rozvíjet svoji pružnost, 

obratnost, dále se učí reagovat na signál a dbát pokynů pedagoga 

- je veden k rytmické chůzi, běhu, na volnosti i v útvaru, seznamuje se 

s poskočným krokem 

Přípravná 

taneční 

výchova II. 

 

Žák: 

- je schopen protahovacími a uvolňovacími cviky celého těla získávat 

návyky potřebné pro správné držení těla, vznosné držení hrudníku, 

hlavy a šíje 
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- žák ovládá základy přirozené chůze, běhu, poskočného a koníkového 

kroku, přísunného kroku, cvalu a zdokonaluje se v průpravném 

cvičení pro taneční chůzi a běh           

- žák se orientuje v tempových a dynamických změnách, rozlišuje druh 

hudebního zvuku, směr melodie, ve změnách taktu, rozpozná dur, 

moll tóninu a přirozeně reaguje na předtaktí pauzu, závěr 

- žák je adaptabilní v různých tanečně pohybových a lidových hrách, 

přijímá vedoucí úlohu, orientuje se v naučeném tanečním celku a umí 

jej doprovázet zpěvem, pracuje úměrně svému věku, schopnostem a 

možnostem s různými druhy tanečního náčiní 

 

 

 

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Taneční průprava  1,5  1,5      

Taneční praxe  0,5  0,5   1   1   1   1 1,5 

Lidový tanec   1,5 1,5 1,5  1,5 1,5 

Současný tanec   0,5 0,5-1 0,5-1 0,5-1   1 

   2   2   3 3-3,5 3-3,5 3-3,5   4 

 

 

Očekávané výstupy 

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

 

Taneční 

průprava 

 

Žák: 

- zvládá základní polohy na 

místě  

     a jejich jednoduché kombinace 

- umí správně držet tělo na místě  

     i v pohybu 

- rozezná jednoduchý dvoudobý 

a třídobý rytmus, tempa, 

předtaktí,    závěr melodie 

- zvládá jednoduché dráhy 

pohybu sám, ve dvojici, trojici, 

skupině 

- zvládá jednoduché pohybové a 

taneční hry se zpěvem a říkadly  

- zvládá základní taneční útvary 

- orientuje se v prostoru 
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Taneční 

praxe 

Žák: 

- jednoduše hodnotí předvedené 

úkoly spolužáků, dovede 

pojmenovat kroky, útvary, 

dráhy pohybu, odpovídající 

učivu daného ročníku 

- respektuje učitele i spolužáky 

ve skupině a spolupracuje s 

nimi 

- je si vědom nebezpečí, která 

pro něho vyplývají z 

nerespektování pokynů 

pedagoga během výuky a 

pobytu v prostorách školy a na       

     vystoupeních 

- váží si jemu svěřeného 

kostýmu - kroje a šetrně s ním 

zachází 

- zvládá vystoupení před 

publikem a účastní se 

vystoupení na soutěžích, 

přehlídkách, festivalech 

- je schopen spolupracovat s 

mladšími i staršími žáky ve 

společné choreografii 

Žák: 

- dovede interpretovat jednoduchou 

choreografii s patřičným vztahem  

     k ostatním tanečníkům a danému     

     prostoru 

- využívá při tanci zpěvu k doplnění 

lidového projevu 

- dovede tancovat nejen na 

reprodukovanou hudbu, ale i na 

"živou muziku" a dovede se tempově 

přizpůsobit, reagovat na primáše a 

jeho pokyny k tanci i ke zpěvu 

- účastní se vystoupení na tanečních 

soutěžích, přehlídkách a festivalech 

- je schopen spolupracovat s mladšími i 

se staršími žáky ve společné 

choreografii, interpretuje zadaný 

pohybový úkol 

- spolupracuje s ostatními žáky ve 

skupině a respektuje vzájemné vztahy 

- užívá základní odborné názvosloví 

- vystupuje na veřejnosti 

 

Lidový 

tanec 

  

Žák: 

- umí některé jednoduché české a 

moravské tance s patřičnými 

tanečními kroky, specielně tance z 

moravského Horácka s          

     charakteristickým stylem provedení 

- zvládá tanec ve dvojici i v párovém  

držení zavřeném a polootevřeném 

 

Současný 

tanec 

 Žák: 

- umí jednoduché cviky na procvičení 

jednotlivých svalových oblastí  

     v základních polohách na místě  

     a uvědomuje si ovládání těchto                   

     svalových oblastí 

- zvládá základní taneční kroky  

     v různých prostorových drahách 

     a v různém uskupení 

- orientuje se v prostoru 

- dovede pohybově reagovat na různé 

rytmy a tempa 

- dle svých anatomických možností 

zvětšuje pohybový rozsah 

jednotlivých částí těla 

- zvládá jednoduché výskoky a skoky 
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                       5. - 6. r.                    7. r. 

Lidový 

tanec 

Žák: 

- zvládá náročnější taneční kroky 

a tance z Moravy a Čech, 

dodržuje charakteristické rysy 

kroků  jednotlivých 

etnografických oblastí 

- zvládá tanec v párovém držení v 

točení 

- zvládá náročnější tance z jeho 

etnografické oblasti Horácka 

Žák: 

- umí jednoduché kroky a cifry 

vybraných slovenských tanců 

- vědomě aplikuje zásady a zákonitosti 

optimálního postavení těla a jeho 

jednotlivých částí při pohybu  

    v prostoru s partnerem,  

    ve skupině, s rekvizitou 

- interpretuje zadaný pohybový úkol 

- rozpoznává a kultivuje svá specifika 

 

Současný 

tanec 

 

Žák: 

- umí spojit jednotlivé cviky v 

pohybovou vazbu v různých  

polohách 

- zvládá spojení různých tanečních 

kroků do tanečních vazeb 

- zvládá propojení cviků s 

pohybem do prostoru 

- zvládá náročnější výskoky a 

skoky  z místa 

- umí vybrané kroky a vazby  

     z moderního tance 

- vědomě ovládá jednotlivé 

svalové skupiny 

- umí harmonicky koordinovat 

pohyb celého těla 

 

Žák: 

- zvládá náročnější pohybové vazby na 

místě i s pohybem v prostoru - jako 

jedinec, ve dvojici, trojici, čtveřici 

nebo ve skupině 

- dovede vědomě zapojovat určité 

svalové oblasti 

- dovede propojit taneční kroky,  

     skoky a výskoky v taneční vazbě   

     i  choreografii, a dovede    

     koordinovat pohyb celého těla 

 

Taneční 

praxe 

 

Žák: 

- zvládá náročnější choreografické 

zpracování tance nebo i kratšího 

tanečního pásma s patřičným 

tanečním výrazem 

- zvládá vystoupení i bez 

předchozí zkoušky na určitém 

prostoru (jeviště, parket, pódium, 

ulice...) 

- dovede hodnotit nejen výkony 

svých spolužáků, ale také svoje 

ze svých pocitů při nácvicích  

    v tanečních sálech se zrcadly  

    nebo při  shlédnutí videozáznamů  

    z vystoupení 

- dovede posoudit také výkony 

jiných tanečníků a tanečních 

skupin při vystoupeních, 

soutěžích a festivalech 

- dovede sám jednoduše upravit 

taneční vazbu nebo část tance 

- je si vědom nebezpečí, která pro 

 

Žák: 

- spolupracuje s ostatními ve skupině, 

zapojuje se do interpretačních a 

tvůrčích činností  

- zvládá i delší vystoupení před 

publikem v různém prostředí 

- při sledování své taneční praxe z 

videozáznamů je schopen hodnotit 

svůj taneční výkon i výkony svých 

spolužáků a diskutovat o nich se 

svým pedagogem i se spolužáky 

- nepřeceňuje své fyzické možnosti a 

je si vědom nebezpečí plynoucí z 

nesprávného provedení tanečních                

kroků 

- účastní se vystoupení na tanečních 

soutěžích, přehlídkách a festivalech 

- pozná kroj z určité etnografické 

oblasti 

- zvládá jednoduchou choreografii  

     z vybraných základních kroků   

     Slovenska 
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něho vyplývají z nerespektování 

pokynů pedagoga během výuky 

a pobytu v prostorách školy i na    

    vystoupeních 

- je schopen spolupracovat  

    s mladšími i se staršími žáky ve   

    společné choreografii  

- je schopen interpretovat 

náročnější choreografie 

- spolupracuje při tvorbě 

choreografie 

- používá patřičné taneční 

názvosloví 

- vystupuje na veřejnosti 

 

 

- spolupracuje při tvorbě choreografie 

- je schopen spolupracovat s mladšími 

i se staršími žáky ve společné 

choreografii  

- spolupracuje při nácviku 

choreografie na vystoupení 

- ovládá a používá patřičné taneční 

názvosloví 

- dovede ohodnotit taneční výkon 

svých spolužáků, žáků jiných škol a 

souborů, ale i svůj vlastní - poukáže 

na chyby, ale ocení i správné 

provedení 

- ukončí studium absolventským 

koncertem 

 

 

 

Základní studium II. stupně  

 

Učební plán 

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

Lidový tanec  1,5  1,5  1,5  1,5 

Taneční praxe   1,5  1,5  1,5  1,5 

    3    3   3    3 

  

 

Očekávané výstupy 

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

 

Lidový 

tanec 

 

Žák: 

- umí moravské a české tance 

velké technické i výrazové 

náročnosti 

- zvládá jednoduché zvedačky  

     v páru 

- umí náročnější taneční kroky 

slovenských tanců a  

jednoduché zvedačky v páru 

- umí vybrané tance jiných 

národů evropských a 

amerických 

 

Žák: 

- zvládá specifické, náročné tance 

určitých etnografických oblastí 

Slovenska i s náročnými zvedačkami   

- zvládá vybrané tance jiných národů 

evropských i amerických 

 

 

Taneční 

praxe 

 

Žák: 

- spolupodílí se  na tvorbě 

choreografií 

- dbá na správné provedení  

     a čistotu tanečních kroků  

 

Žák: 

- dovede si sám upravit  choreografii 

     určenou pro více párů pro menší    

     počet párů 

- dovede sám vytvořit jednoduchou 
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     a vazeb  

- v choreografiích dbá na 

patřičný taneční výraz v dané 

choreografii 

- dovede zatančit i náročné 

taneční pásmo z různých 

tanečních oblastí 

- reprezentuje na úrovni školu, 

město Blansko, i Českou 

republiku na soutěžích, 

přehlídkách a festivalech  

     v České republice i v zahraničí 

choreografii tance 

- dovede jednoduše taneční produkci 

konferovat, případně i v cizím jazyce 

- je schopen vést vyučovací hodinu  

     a nácvik nebo procvičování  

     choreografie 

- dovede improvizovat na hudební 

předlohu 

- dovede vystupovat v jakémkoliv 

     prostoru a orientovat se bez               

     předchozí zkoušky 

- dovede na velmi dobré úrovni 

reprezentovat školu, město i Českou 

republiku na soutěžích, přehlídkách a 

festivalech doma i v zahraničí 

- zakončí studium 4. ročníku 

absolventským koncertem 
 

 

 
 

 

Studium pro dospělé 
 

Vzdělávací obsah studia stanovuje učitel na základě potřeb a zájmu žáků, 

potřeby časté prezentace na veřejnosti a po dohodě s ředitelstvím školy. Výuka 

se uskutečňuje v rozsahu 3 i více vyučovacích hodin týdně - dle potřeby nácviku 

tanečních kroků a choreografii pro vystoupení, případně seminářů s cizími 

učiteli nebo lektory. 

 

Učební plán 

  1. pololetí  2. pololetí  

Lidový tanec        1,5       1,5 

Taneční praxe         1,5       1,5 

          3         3 

  

 

Očekávané výstupy 

Lidový 

tanec 

Žák:  

- stále zdokonaluje taneční techniku kroků, zvládá kroky i tance jiných 

národů evropských i amerických, a choreografií již vytvořených 

- zvládá náročné lidové tance sám, ve dvojici, v páru v různém držení a v 

různých choreografiích  

- dovede stylově vystihnout charakter kroků i tanců 

- tančí s patřičným výrazem ke svému tanečníkovi i k  ostatním v 

choreografii 

- zvládne zaimprovizovat na hudební doprovod v určité etnografické oblasti 

 

 



 154 

Taneční 

praxe 

Žák: 

- využívá získané taneční techniky a zvládnutých choreografií pro častá 

vystoupení 

- zvládá nejen tanec, ale i zpěv při tanci a také samostatný zpěv písní mezi 

tanci 

- dovede vybrat hudební doprovod 

- dovede vytvořit choreografii tance 

- dovede naučit choreografii i ostatní tanečníky 

- zvládne krokově i stylově nácvik choreografie v  jiné taneční disciplině, 

např.  ve společenském tanci - pro plesová předtančení 

- zvládá nejen jednotlivé choreografie, ale také celá taneční pásma a 

celovečerní vystoupení (v délce 1,5 - 2 hodiny) 

- dokáže zabezpečit organizaci a zajištění hladkého průběhu vystupování a 

pobytu na  festivalech doma i v cizině 
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Studijní zaměření Moderní tanec 

 

 
 

 

Taneční průprava podněcuje tělesnou citlivost a vede ke správnému, 

vyváženému držení těla ve všech základních polohách i v  pohybu z místa, 

rozvíjí elementární taneční techniku, taneční projev žáků a jejich hudební cítění. 

Učí prostorové orientaci a vhodnými prostředky motivuje vzájemné vztahy.  

V improvizaci pěstuje schopnost pravdivě se vyjadřovat. Využívá vlastních 

námětů dětí, jednoduchých lidových tanečních her a tanců, pohybových 

a tanečních her s náčiním i drobných hudebních skladeb pro děti. 

 

Moderní  tanec rozvíjí základní taneční techniku, hudební cítění, orientaci  

v prostoru a celkový projev interpreta. Současný tanec používá a učí základům 

gymnastických prvků, senzomotorické kontroly a stereognózie, podporuje 

rozvoj tvořivých schopností jednotlivce prostřednictvím taneční improvizace.  

Díky skupinové spolupráci při tvorbě choreografie posiluje jejich týmového 

ducha a učí cílevědomé kooperaci se členy sociální skupiny. Primárním cílem je 

naučit správnému držení těla v základních polohách i v pohybech z místa  

(z těžiště), uvědoměle provádět švihy, skoky, vlny (izolační techniky), které 

vedou k samostatnému řešení úkolů v prostorové, rytmické a ve výrazové 

oblasti. Běžnou součástí je již zmíněná improvizace, která se významně podílí 

na žákově rozvoji, neboť je donucen samostatně se zamýšlet nad hudební 

předlohou, zvolenými pohyby, formou interpretace a celkovým dojmem. 

 

Taneční praxe prolíná všemi předměty studijního zaměření,  učí žáky orientaci 

v prostoru, rozvíjí rytmické cítění, učí rozpoznávat dynamiku. Také podněcuje 

ke kreativitě v oblasti vlastních námětů dětí, využívá jednoduchých tanečních 

her a tanců, vede žáky k tanci, povzbuzuje a motivuje je k další práci. Již od 

hodin Přípravné taneční výchovy navazuje na vyučovací předmět a slouží 
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k procvičování taneční techniky, tanečního projevu. Slouží k přípravě tanečních 

skladeb pro interní i veřejné vystoupení a soutěže.  

 

Jazz dance neboli jazzový tanec se interpretuje na nejen typickou jazzovou 

hudbu. Dnes se běžně setkáváme i s prováděním jazzu na moderní  hudební 

styly zvané house [haus], pop music [pop mjúzik],  R’n’B [árnbí], aj. Jazz užívá 

prvků z tradičních tanečních technik především z klasiky: snížení (rélevé, plié), 

skoky, krokové variace apod. Pro jazzovou choreografii je charakteristické 

maximální využití prostoru, velká dynamika, použití izolačních technik 

jednotlivých částí těla, častá improvizace a bezprostřední reakce na hudební 

doprovod. Blízký styl „Modern Jazz“ pracuje s podobnými, ale uvolněnějšími 

technikami scénického (moderního) tance. Důraz je kladen na výraz, vyjádření 

pocitů a nálad, které vychází z hudebního podkladu nebo z tématu choreografie. 

Častými prvky jsou kontrakce, zdvihy a také se více tancuje na zemi 

prostřednictvím převalů, pádů apod. Jazzová výuka začíná rozcvičkou tzv. 

„warm-upem“ (česky „zahřátím“), často vycházejícím z relaxačních technik a 

opakovaných prvků. Do zahřívací rozcvičky jsou zařazeny izolační techniky, 

dynamické pohyby, které jsou charakteristické pro jazz. Následuje zapojení 

prvků klasického stylu – točení, výpony, snížení, nácvik rovnováhy aj.   

Prvky, krokové variace a skoky jsou kombinovány do vazeb v prostoru.  

Další část hodiny je věnována výuce choreografie, která je složena 

z procvičovaných prvků. Díky výuce jazzu a jeho základních technik bude 

tanečník schopen získané dovednosti uplatnit i při studiu a provádění jiných -

„nových“ tanečních stylů. Neboť jazz učí základům, které bude tanečník 

potřebovat i v jiných stylech. 

 

 

Přípravné studium 

 

- výuka probíhá dle uvedené varianty A nebo B skupinovou formou po dobu 

zpravidla 2 let s časovou dotací maximálně 2 vyučovacích hodin týdně 

 

 

Varianta A 

Žáci, kteří nejsou na počátku školního roku rozhodnuti pro některý z oborů, 

navštěvují hodiny Přípravné estetické výchovy /viz výše/, kde je hlavním 

záměrem zjistit zájem dítěte, jeho úroveň, schopnosti, aby bylo možné profilovat 

dále rozvoj jeho osobnosti. Výuka je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně 

po dobu zpravidla 2 let.  
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Učební plán 

  1. r.  2. r. 

Přípravná estetická výchova – PEV    2        2       

    2   2  

 

 

Očekávané výstupy 

- žáci plní očekávané výstupy totožné s výstupy PEV, viz kapitola Přípravná 

estetická výchova 

 

Varianta B 

Tato varianta je určena žákům s vyhraněným zájmem o tanec. Jejich vyučování 

je organizováno formou Přípravné taneční výchovy I.– PTV I., která je dotována 

1 vyučovací hodinou týdně, a formou Přípravné taneční výchovy II. – PTV II.,  

která je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně /viz výše uvedená 

charakteristika/.  

 

Učební plán 

 PTV I. PTV II. 

Přípravná taneční výchova – PTV      1        2 

      1       2 

 

Očekávané výstupy 

Přípravná 

taneční 

výchova I. 

 

Žák:  

- se formou her a pohybových cvičení seznamuje s elementárními 

prvky tanečního projevu  

- snaží se ovládat jednotlivé části svého těla, rozvíjet svoji pružnost, 

obratnost, dále se učí reagovat na signál a dbát pokynů pedagoga 

- je veden k rytmické chůzi, běhu, na volnosti i v útvaru, seznamuje se 

s poskočným krokem 

 

Přípravná 

taneční 

výchova II. 

Žák: 

- je schopen protahovacími a uvolňovacími cviky celého těla získávat 

návyky potřebné pro správné držení těla, vznosné držení hrudníku, 

hlavy a šíje 

- žák ovládá základy přirozené chůze, běhu, poskočného a koníkového 
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kroku, přísunného kroku, cvalu a zdokonaluje se v průpravném 

cvičení pro taneční chůzi a běh           

- žák se orientuje v tempových a dynamických změnách, rozlišuje druh 

hudebního zvuku, směr melodie, ve změnách taktu, rozpozná dur, 

moll tóninu a přirozeně reaguje na předtaktí pauzu, závěr 

- žák je adaptabilní v různých tanečně pohybových hrách, přijímá 

vedoucí úlohu, orientuje se v naučeném tanečním celku a umí jej 

doprovázet zpěvem, pracuje úměrně svému věku, schopnostem a 

možnostem s různými druhy tanečního náčiní 

 

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Taneční průprava  0,5  0,5      

Taneční praxe  0,5  0,5   1   1   1   1   2 

Moderní tanec   1   1    2   2   2    2   2 

Volitelný předmět: 

Současný tanec, Klasický tanec, 

Společenský tanec,  

Lidový tanec, Jazz, Step 

        (1)     (1)  (1)  (1)  (1) 

   2   2  3-4 3-4 3-4 3-4 4-5 

 

 

Očekávané výstupy 

                                       1. - 2. r. 

 

Taneční 

průprava 

 

Žák: 

- si osvojí správné držení těla na místě i v pohybu  

- se snaží o zvětšení rozsahu pohybů prostřednictvím strečinkového 

cvičení  

- usiluje o rozpoznání a nauky rytmiky, intonace 

- usiluje o elementární rozpoznání dynamiky hudby a následné 

přizpůsobení pohybu  

- rozvíjí pohybové představivosti a fantazie 

- improvizuje na základě vlastní tvořivosti i na základě zadání 

- úměrně ke svým tělesným parametrům  zvyšuje kloubní rozsah a 

zvyšuje svalovou senzomotorickou kontrolu  

- si osvojí pohyby z místa,  konkrétně chůze, běh, cval, skok, poskok 

 

Taneční praxe 

 

Žák: 

- uplatňuje získané zkušenosti před diváky (publikem) 

- správně se orientuje v prostoru 

- vnímá a uplatňuje pocitové emoce, na základě kterých se projevuje 
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                  3. - 4. r.                      5. - 6. r. 

Taneční 

praxe 

Žák: 

- uplatňuje získané zkušenosti 

před diváky (publikem) 

- správně se orientuje v 

prostoru 

- vnímá a zapojuje pocitové 

emoce, na základě kterých se 

projevuje 

 

Žák: 

- dobře ovládá prostorovou orientaci 

- vnímá a uplatňuje pocitové emoce, na 

základě kterých se pohybově esteticky 

projevuje 

- zúročuje získané zkušenosti před 

diváky  

- je schopen rozpoznat základní taneční 

styly klasiku, jazz či jiný styl 

- je schopen zhodnotit choreografii a 

popsat celkový dojem z tanečního díla 

 

Moderní 

tanec 

Žák: 

- zvětšuje rozsah osvojených 

pohybů  prostřednictvím 

strečinkového cvičení 

-  vědomě uplatňuje svalovou 

senzomotorickou kontrolu 

- dokáže koordinovat 

harmonické pohyby těla  

- se učí novým odborným 

tanečním / pohybovým 

výrazům 

- zlepšuje správné držení těla 

na místě i v pohybu 

- ovládá základní taneční kroky 

a pohyby 

- se dokáže prostorově, 

dynamicky a rytmicky 

rozvinout natolik, aby uměl 

plynule přejít do dalšího 

ročníku studia současného 

tance 

 

 

Žák: 

- dokáže interpretovat krátké pohybové 

vazby, v polohách statických i 

dynamických 

- je schopen předvést elementární 

pohybové prvky a jejich kombinace 

(např. poskočný krok, otáčení, cval, 

výskoky, skoky) 

- ovládá jednoduché kombinace 

základních prvků na místě v různých 

polohách, jako jsou lehy, sedy, kleky, 

stoje 

- při tanečně-pohybových improvizacích 

používá i náčiní 

- vědomě ovládá základní svalové 

skupiny ve všech vedených i švihových 

pohybech 

 

 

 

 

                                         7.r. 

Taneční 

praxe 

 

Žák: 

- je schopen zhodnotit choreografii a celkový dojem předvedeného 

tanečního díla 

- zúročuje získané zkušenosti před diváky - aktivně se podílí na tvorbě 

taneční choreografie 

- je schopen vymyslet individuální taneční etudu 
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Moderní 

tanec 

Žák: 

- je schopen dobře spolupracovat v taneční skupině, vnímat ji, budovat v ní 

dobré vzájemné vztahy 

- dokáže harmonicky, vědomě a plynule ovládat pohyb v rozsáhlejších 

vazbách a to jak v polohách na místě tak i z něj 

- ovládá na dobré úrovni prvky jako např. vlnu, švih, skok, improvizaci 

- je schopen adekvátně reagovat na různorodý hudební doprovod 

- dokáže improvizovat individuálně, společně a umělecky  

- dokáže individuálně i skupinově řešit zadání charakteru prostorového, 

dynamického i rytmického 

 

 

 

 
 

 

 

 

Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

 Taneční praxe            1        1           1        1 

 Moderní tanec          1        1         1        1 

 Jazz dance         1        1         1        1 

Volitelný předmět- Současný 

tanec, Klasický tanec, Lidový 

tanec, Jazz, Step 

       (1)      (1)        (1)       (1) 

        3-4      3-4       3-4       3-4 
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Očekávané výstupy 

                                           1. - 4. r. 

 

Taneční 

praxe 

 

 

Žák: 

- je schopen adekvátně a kriticky zhodnotit choreografii a sdělit celkový 

dojem z předvedeného tanečního díla 

- zúročuje získané zkušenosti před diváky - aktivně se podílí na tvorbě 

taneční choreografie 

- je schopen vymyslet individuální taneční etudu,  předvést ji, rozebrat ji a 

diskutovat o ní 

 

 

Moderní 

tanec 

 

 

Žák: 

- je si plně vědom podstaty prováděných pohybů 

- je schopen používat elementární erudované taneční názvosloví 

- dostatečně ovládá základy klasické techniky, která je nezbytná pro rozvoj 

techniky současného tance  

- při improvizaci používá prvky a pohyby taneční techniky, které 

kombinuje, doplňuje o vlastní 

- v tanci s kolegou/partnerem je schopen stavět se do vůdčí pozice a naopak 

se podvolovat 

- pracuje ve skupině i individuálně, řeší zadané úkoly složitějšího 

charakteru v prostoru, dynamice a rytmice 

 

 

Jazz dance  

 

Žák: 

- využívá prvky z tradičních tanečních technik – zejména z klasiky: např. 

výpony, snížení (relevé, plié), výpony, skoky a krokové variace  

- významně pracuje s prostorem, který charakterizuje jeho velkou až 

extrémní dynamikou 

- provádí izolované pohyby jednotlivých částí těla 

- improvizuje na zadané hudební pasáže, na které bezprostředně reaguje 
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Studijní zaměření Společenský tanec 

 

 
 

Taneční průprava je základním stavebním kamenem každého tréninku. Držení 

těla v základních polohách, pohyb z místa krokem, klusem, během.  

Rovnovážné linie každého tanečníka přecházejí do specifické roviny párového 

držení. Důležitý je nácvik vzájemného postoje v jednotlivých typech držení a 

vybavení žáků co nejširší škálou pohybových zkušeností. Cílem je naučit děti 

zpracovávat verbální instrukci do realizace pohybem. 

 

Standardní tance rozvíjejí tradice párové techniky 20. let 20. století, prohlubují 

vztah k hudební stylizaci tohoto období, vedou žáky k uvědomělému pohybu 

v sólovém i párovém provedení v jednotlivých stylizacích - tancích. Dále je  

u žáků formováno prostorové cítění ve vztahu k variacím, okolí, pohybu  

na soutěžích. Důležité je také pěstovat u tanečníků schopnost sestavit základní 

návaznosti figur, schopnost improvizovat v průběhu pohybu, učit je pochopit 

rozdělení typů základních pohybů v jednotlivých tancích, seznamovat je 

s požadavky obecného a soutěžního předvedení. 

 

Latinskoamerické tance /dále jen LAT/ navazují na tradice regionu jižní  

a střední Ameriky, poukazují na rozdílnost kulturních tradic, odlišné pojetí LAT 

ve vztahu v páru, v pohybu po parketu. Izolace je chápána jako základ pojetí 

těchto tanců. Také zde je jedním z cílů učit žáky pochopit rozdělení typů 

základních pohybů v jednotlivých tancích, stejně tak jako rytmické vyjádření 

pohybu těla, nohou, ostatních částí těla. 

 

Národně společenské tance navazují na tradice našeho regionu a věnují se 

zejména společenské podobě české polky, včetně jejích forem. Žáci se 

seznamují s rozdílnými znaky lidového a salónního pojetí tance, se soutěžní 

podobou a choreografií polky. 
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Taneční praxe je realizována na veřejných vystoupeních a zejména pak  

na tanečních soutěžích. Specifické prostředí i napětí vede ke zlepšení schopností 

koncentrace a improvizace. Neméně důležitá je stránka konkrétní přípravy  

na jednotlivé soutěže, rozvíjení estetického vnímání. 
 

 

Přípravné studium 

 

- výuka probíhá dle uvedené varianty A nebo B skupinovou formou po dobu 

zpravidla 2 let s časovou dotací maximálně 2 vyučovacích hodin týdně 

 

 

 

Varianta A 

Žáci, kteří nejsou na počátku školního roku rozhodnuti pro některý z oborů, 

navštěvují hodiny Přípravné estetické výchovy /viz výše/, kde je hlavním 

záměrem zjistit zájem dítěte, jeho úroveň, schopnosti, aby bylo možné profilovat 

dále rozvoj jeho osobnosti. Výuka je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně 

po dobu zpravidla 2 let.  

 

Učební plán 

  1. r.  2. r. 

Přípravná estetická výchova – PEV    2        2       

    2   2  

 

Očekávané výstupy 

- žáci plní očekávané výstupy totožné s výstupy PEV, viz kapitola Přípravná 

estetická výchova 

 

Varianta B 

Tato varianta je určena žákům s vyhraněným zájmem o tanec. Jejich vyučování 

je organizováno formou Přípravné taneční výchovy I.– PTV I., která je dotována 

1 vyučovací hodinou týdně, a formou Přípravné taneční výchovy II. – PTV II.,  

která je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně /viz výše uvedená 

charakteristika/.  
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Učební plán 

 PTV I. PTV II. 

Přípravná taneční výchova – PTV      1        2 

      1       2 

 

 

Očekávané výstupy 

 

Přípravná 

taneční 

výchova I. 

 

Žák:  

- se formou her a pohybových cvičení seznamuje s elementárními 

prvky tanečního projevu  

- snaží se ovládat jednotlivé části svého těla, rozvíjet svoji pružnost, 

obratnost, dále se učí reagovat na signál a dbát pokynů pedagoga 

- je veden k rytmické chůzi, běhu, na volnosti i v útvaru, seznamuje se 

s poskočným krokem 

 

 

 

Přípravná 

taneční 

výchova II. 

 

Žák: 

- je schopen protahovacími a uvolňovacími cviky celého těla získávat 

návyky potřebné pro správné držení těla, vznosné držení hrudníku, 

hlavy a šíje 

- žák ovládá základy přirozené chůze, běhu, poskočného a koníkového 

kroku, přísunného kroku, cvalu a zdokonaluje se v průpravném 

cvičení pro taneční chůzi a běh           

- žák se orientuje v tempových a dynamických změnách, rozlišuje druh 

hudebního zvuku, směr melodie, ve změnách taktu, rozpozná dur, 

moll tóninu a přirozeně reaguje na předtaktí pauzu, závěr 

- žák je adaptabilní v různých tanečně pohybových hrách, přijímá 

vedoucí úlohu, orientuje se v naučeném tanečním celku a umí jej 

doprovázet zpěvem, pracuje úměrně svému věku, schopnostem a 

možnostem s různými druhy tanečního náčiní 
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Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Taneční průprava  0,5 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5 

Taneční praxe  0,5 0,5    1   1   1   1   1 

Standardní tance  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5   1   1 

Latinskoamerické tance   0,5 0,5  0,5   1    1   1   1 

Národně společenské tance  0,5 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5   0,5 

  2,5 2,5   3  3,5  3,5   4   4 
 

 

Očekávané výstupy 
                                    1. - 3. r. 

Taneční průprava Žák: 

- ovládá správné držení těla v rovnovážné pozici, v chůzi, 

běhu 

- ovládá skoky na místě i v pohybu vpřed 

- předvede jednoduchou rotaci kolem osy 

- zvládá koordinační cviky zaměřené na jednotlivé svalové 

skupiny 

- uvědomuje si jednotlivé svalové skupiny 

- cílevědomě rozvíjí své rytmické a hudební cítění 

Standardní tance Žák: 

- zvládá základní pohyby ve dvou tancích, pohyb vpřed i vzad 

- předvede malou rotaci – jednotlivě a po zvládnutí v páru 

- má osvojené základy držení v páru, společenský postoj a 

pohyb, přiměřeně svému věku a schopnostem 

- rozezná jednotlivé tance dle hudebního doprovodu, dokáže 

k nim přiřadit základní kroky 

Latinskoamerické 

tance 

Žák: 

- zvládá základní pohyby ve dvou tancích, izolace svalových 

skupin, pohyb stranou, vpřed, vzad 

- ovládá sólové rotace 

- má osvojeny základy držení v páru, společný postoj a pohyb 

- rozezná jednotlivé tance dle hudebního doprovodu, dokáže 

k nim přiřadit základní kroky 

Národně společenské 

tance 

Žák: 

- ovládá přeměnný krok - základ společenské i lidové polky 

- ovládá kvapíkové kroky stranou - většinou bez otáčení 

- má osvojen promenádní postup v páru a jednoduché 

choreografické prvky 

Taneční praxe Žák:  

- se orientuje v novém prostoru a je schopen vystupování před 

publikem pod vedením lektora 

 

 

 

 



 166 

 

                                   4. - 6. r. 

Taneční průprava Žák: 

- se zdokonaluje ve formování korektního držení těla 

v průběhu pohybu – tanečních i jednoduchých 

akrobatických prvků 

- disponuje koordinačními schopnostmi a dále je rozvíjí, 

dokáže sladit pohyb jednotlivých tělesných segmentů a 

postupně zapojovat celé tělo do pohybu 

Standardní tance Žák: 

- ovládá základní pohyby ve 4 tancích /Waltz, Tango, Valčík, 

Foxtrot/ 

- pracuje s důrazem na společný pohyb v páru, vedení a 

následování v páru 

- provádí společné rotace v páru a orientuje svůj pohyb 

v prostoru – směr tance 

- je schopen variací základního repertoáru vhodných pro 

danou věkovou a výkonnostní kategorii /otáčka vpravo, 

otáčka vlevo, postupové přeměny, promenáda/ 

Latinskoamerické 

tance 

Žák: 

- ovládá základní pohyby ve 3 tancích /Samba, Chacha, Jive/ 

- pracuje s důrazem na společný pohyb v páru, vedení a 

následování v páru 

- zvládá společné rotace v páru, orientuje svůj pohyb 

v prostoru – směr tance 

- je schopen dále rozvíjet flexibilitu a dosahuje takové 

úrovně, která umožní efektivní a technicky korektní 

provádění pohybů 

- variuje základní repertoár vhodný pro danou věkovou a 

výkonnostní kategorii /základní pohyb v otáčení – ve spádu, 

sólové otáčky, Alemana, Volta, Botafogo, změna míst/ 

Národně společenské 

tance 

Žák: 

- zvládá složitější variace v postupu i rotaci 

- je schopen provádět rytmické změny jednotlivých figur 

- má povědomí o hudebních frázích, frázování a orientuje se 

v hudební předloze 

- je schopen akceptovat alternativní držení v páru, taktéž 

změnu postavení vůči partnerovi / Pilky, změna vlevo, 

vpravo, kvapík, dvojpolka/ 

- má osvojeny základní znalosti historie vývoje polky 

Taneční praxe Žák: 

- je schopen ovládat morálně volní vlastnosti a dále je 

rozvíjet 

- je schopen koncentrace a stabilizace psychických pochodů 

- orientuje se v novém prostoru 

- je schopen přizpůsobit se novému hudebnímu doprovodu i 

neznámému prostředí 

- ovládá své chování v průběhu soutěže, vystoupení, včetně 

přípravy a samostatného výkonu 

- je schopen vystupovat před publikem pod vedením lektora 
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                                       7. r. 

Taneční průprava Žák: 

- stabilizuje pohybové stereotypy, vytváří a zautomatizuje 

kvalitní pohybové návyky 

- dokáže rozvíjet kinestetickou diferenciaci a koordinační 

schopnost 

- provádí složitější rotace i mimo osu 

- ovládá skoky a akrobatické prvky v sólové i partnerské podobě 

Standardní tance Žák: 

- zvládá kompletní základní repertoár 5 tanců, včetně tanců 

Slowfox a Quickstep 

- zvládá nové variace - zášvih, čtyřkrok, tkáň, kolébkové otáčky, 

protipromenáda, pivota 

- akceptuje změnu rytmizace v průběhu tance 

- dokáže samostatně tvořit vazby z daného repertoáru 

- je schopen improvizace přímo na tanečním parketu 

- dokáže vést i při výměně partnerů v jednotlivých tancích 

- spolupracuje při tvarování párů v průběhu pohybu a tvoření 

linií 

Latinskoamerické 

tance 

Žák: 

- zvládá kompletní základní repertoár 4 tanců – včetně tance 

Rumba 

- ovládá nové variace - Vějíř, Ruka k ruce, Hokejka, Chůze,  

     3 chacha, Zastav a jdi, Bič, Am.Spina 

- zvládne změnu rytmizace a velikost rotací v průběhu tance 

- ovládá vedení paží v průběhu pohybu, dotváří linie a konečné 

postavení ve figurách 

- tvoří samostatně vazby z daného repertoáru 

- je schopen kreativní improvizace 

- je schopen vedení i při výměně partnerů 

Národně 

společenské tance 

Žák: 

- zvládá obměny variací v různém držení i v různé rytmizaci 

- je schopen improvizovat přímo na parketu, upravuje směr a 

rotaci 

- zvládne i těžší prvky historické polky 

- v soutěži samostatně předvádí tanec na zadaný hudební 

doprovod bez zásahu lektora 

- v choreografiích zvládá přesun prostřednictvím tanečních figur 

Taneční praxe Žák: 

- je schopen samostatného vystoupení bez zásahu lektora 

- je schopen stabilizovat emoční výkyvy, obohatit prožitkovou 

sféru a přemýšlet o pohybu 

- je schopen absolvovat soutěže bez doprovodu 

- zvládne vlastní přípravu na akce, včetně návyků správné 

životosprávy a dodržování správných návyků tanečníka 

- je schopen vytvořit si vlastní choreografii na zadané téma 

- je schopen hodnotit výkon svůj i zhlédnutý výkon jiného 

tanečníka 
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Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Taneční průprava  0,5 0,5  0,5  0,5 

Taneční praxe    1   1    1   1 

Standardní tance    1    1   1   1 

Latinskoamerické tance     1   1   1   1  

Národně společenské tance  0,5  0,5   0   0 

Moderní taneční techniky   0   0  0,5  0,5 

   4   4   4   4 
 

Očekávané výstupy 

                                       1. - 2. r. 

Taneční průprava Žák: 

- ovládá složitější kombinace pohybů, základy moderních 

tanečních technik, izolace svalových skupin 

- je si vědom prolínání tanečních prvků se vzájemnou vazbou 

- je schopen využít protitahu, protiváhy atd. 

- ovládá akrobatické prvky se zdvihem partnera 

Standardní tance Žák: 

- je schopen nácviku rozšířeného repertoáru, dělení variací a 

jejich vzájemného napojování 

- ovládá nové variace: telemark, pivotové akce, pokročilé 

formy zdvihů, výkrut mimo a další variace s pohybem mimo 

partnera - partnerku 

- akceptuje změnu rytmizace v průběhu tance 

- umí samostatně tvořit vazby z daného repertoáru, je schopen 

improvizace přímo na tanečním parketu 

- zvládá složitější tvarování párů v průběhu pohybu a tvoření 

náročných linií 

Latinskoamerické 

tance 

Žák: 

- zvládá nácvik variací rozšířeného repertoáru 

- je schopen dělit variace a vzájemně je napojovat 

- ovládá nové variace: výdrže, telemark, Jdi a následuj, aida, 

spinové pohyby, stínové postavení 

- akceptuje změnu rytmizace a velikost rotací v průběhu tance 

- sleduje pozice paží v průběhu pohybu, dotváří linie a konečné 

postavení ve figurách 

- umí samostatně tvořit vazby z daného repertoáru, je schopen 

improvizovat 

Národně společenské 

tance 

Žák: 

- se orientuje v taneční historii, zvládá výběr tanců z jiných 

regionů, dbá na návaznost na společenský repertoár 

- je schopen zařadit hudební doprovod k regionu a dobovému 

vymezení 

- je schopen výběru prvků společných pro různé tance 

- rozlišuje podobnost a originalitu provedení 

 



 169 

Taneční praxe Žák: 

- vedle sólového projevu zvládá kombinace formačního 

pohybu 

- ovládá dovednost rozložit dějovou – taneční linku do 

několika částí 

- dokáže jednotlivé hudební prvky zobrazit v pohybu 

- chápe vzájemné spojitosti – kostým, líčení, styl choreografie, 

styl tance 

 

 
                                     3. - 4. r. 

Taneční průprava Žák: 

- usiluje o střídání statické a dynamické rovnováhy, kombinaci 

síly, obratnosti a vytrvalosti 

- zvládá nácvik svalové souhry 

- je schopen vědomé regenerace po tělesných aktivitách 

- užívá pohybové průpravy k tanci i k životnímu stylu 

 

Standardní tance Žák: 

- aplikuje jednotlivé variace na různá tempa a taneční styly 

- je schopen pokročilé změny rytmizace, tvoří vlastní variace - 

na základě příkladu, inspirace 

- dokáže přepracovat variace vzhledem k prostoru a 

následnému pohybu 

- zvládá další liniové figury a atraktivní postavení 

 

Latinskoamerické 

tance 

Žák: 

- ovládá různé typy postavení v páru, zrychlení klasické 

rytmizace, lomené rytmy, tvoří vlastní variace na základě 

inspirace 

- pracuje s prostorem a výrazem - vztah k divákům 

- je schopen ohodnotit výkon s následnou opravou chyb 

 

Moderní taneční 

techniky 

Žák: 

- zvládá jazzové a moderní prvky, které z jiných tanečních 

disciplín přináší společenskému tanci obohacení a možnost 

nových pohybů 

- zaměřuje větší důraz na výraz a pohybové sdělení 

- akceptuje originalitu provedení jednotlivých prvků 

 

Taneční praxe Žák: 

- je schopen vytvořit taneční celek, ucelený program, který 

pojímá několik tanečních technik, tanečních výrazů, tanečních 

stylů 

- je schopen navazování hudebního doprovodu, převleků, líčení, 

doprovodného slova či vysvětlujícího textu 
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Studijní zaměření Jazz 

 

Charakteristika 

Jazz dance je směsí evropských a afrických tradičních pohybů předváděných v 

rytmu jazzové hudby, který vznikl v Chicagu na začátku dvacátého století jako 

forma společenského tance a divadelního umění. Jazzový tanec je velmi 

dynamický pohyb, kterým tanečník dokáže dobře vyjádřit svoje rozpoložení či 

přesně vystihnout charakter role, která mu byla přidělena. Jazzový tanec je 

charakteristický specifickými tanečními pozicemi, „jazzovými“ pohyby a 

technikou – to vše se vyvíjelo během řady let a postupně se přizpůsobilo 

tanečnímu repertoáru. 

Taneční průprava je důležitou částí každého tréninku. Určuje správné držení 

těla na místě i v pohybu. Rozvíjí taneční techniku a hudební cítění, především 

dynamiku a reakci na hudební doprovod. Klade důraz na taneční projev žáka, 

prostorovou orientaci a využívá vlastních námětů dětí.  

 

Taneční praxe se prolíná všemi předměty studijního zaměření. Rozvíjí  

a navazuje na dosud nabyté dovednosti a učivo z taneční průpravy. Slouží 

k přípravě tanečních skladeb, pro interní i veřejnou potřebu, včetně soutěží. 

Taneční praxe vede žáky k tanci a motivuje je k dalším činnostem.  

 

Jazzová technika je tvořena základními technikami, jako jsou izolace různých 

částí těla a střídání momentu napětí a spontánního uvolnění celého těla.  

Dále jsou rozvíjeny základní jazzové pohyby jako chůze, běh, poskoky, skoky, 

piruety, pády, nízké polohy a jejich kombinace. 

 

 

 

Přípravné studium 

 

- výuka probíhá dle uvedené varianty A nebo B skupinovou formou po dobu 

zpravidla 2 let s časovou dotací maximálně 2 vyučovacích hodin týdně 

 

Varianta A 

Žáci, kteří nejsou na počátku školního roku rozhodnuti pro některý z oborů, 

navštěvují hodiny Přípravné estetické výchovy /viz výše/, kde je hlavním 

záměrem zjistit zájem dítěte, jeho úroveň, schopnosti, aby bylo možné profilovat 

dále rozvoj jeho osobnosti. Výuka je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně 

po dobu zpravidla 2 let.  
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Učební plán 

  1. r.  2. r. 

Přípravná estetická výchova – PEV    2        2       

    2   2  

 

Očekávané výstupy 

- žáci plní očekávané výstupy totožné s výstupy PEV, viz kapitola Přípravná 

estetická výchova 

  

Varianta B 

Tato varianta je určena žákům s vyhraněným zájmem o tanec. Jejich vyučování 

je organizováno formou Přípravné taneční výchovy  I.– PTV I., která je 

dotována 1 vyučovací hodinou týdně, a formou Přípravné taneční výchovy II. – 

PTV II., která je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně /viz výše uvedená 

charakteristika/.  

 

Učební plán 

 PTV I. PTV II. 

Přípravná taneční výchova – PTV      1        2 

      1       2 

 

Očekávané výstupy 

Přípravná 

taneční 

výchova I. 

Žák:  

- se formou her a pohybových cvičení seznamuje s elementárními 

prvky tanečního projevu  

- snaží se ovládat jednotlivé části svého těla, rozvíjet svoji pružnost, 

obratnost, dále se učí reagovat na signál a dbát pokynů pedagoga 

- je veden k rytmické chůzi, běhu, na volnosti i v útvaru, seznamuje se 

s poskočným krokem 

Přípravná 

taneční 

výchova II. 

Žák: 

- je schopen protahovacími a uvolňovacími cviky celého těla získávat 

návyky potřebné pro správné držení těla, vznosné držení hrudníku, 

hlavy a šíje 

- žák ovládá základy přirozené chůze, běhu, poskočného a koníkového 

kroku, přísunného kroku, cvalu a zdokonaluje se v průpravném 

cvičení pro taneční chůzi a běh           

- žák se orientuje v tempových a dynamických změnách, rozlišuje druh 

hudebního zvuku, směr melodie, ve změnách taktu, rozpozná dur, 

moll tóninu a přirozeně reaguje na předtaktí pauzu, závěr 

- žák je adaptabilní v různých tanečně pohybových hrách, přijímá 
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vedoucí úlohu, orientuje se v naučeném tanečním celku a umí jej 

doprovázet zpěvem, pracuje úměrně svému věku, schopnostem a 

možnostem s různými druhy tanečního náčiní 

 

 

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Taneční průprava 1 1      

Taneční praxe  0,5  0,5   1   1   1   1   2 

Jazzová technika 0,5 0,5   2   2   2   2   2 

Volitelný předmět: 

Současný tanec, Klasický tanec,  

Lidový tanec, Moderní tanec, 

Společenský tanec, Step 

        (1)    (1)  (1)  (1)  (1) 

   2   2 3-4 3-4 3-4  3-4 4-5 

 

 

Očekávané výstupy 

                                       1. - 3. r. 

 

Taneční 

průprava 

 

Žák: 

- vytváří si návyk správného držení těla na místě i v pohybu 

- usiluje o zvětšení rozsahu pohybů prostřednictvím strečinkového 

cvičení  

- rozvíjí pohybové představivosti a fantazie 

- improvizuje na základě vlastní tvořivosti i na základě zadání 

- si osvojuje pohyby z místa, konkrétně chůze, běh, cval, skok, poskok 

 

 

Taneční 

praxe 

 

Žák: 

- uplatňuje získané zkušenosti pro externí i interní vystoupení 

- vnímá a uplatňuje pocitové emoce, na základě kterých se projevuje 

- orientuje se v prostoru 

 

 

Jazzová  

technika 

 

Žák: 

- vnímá dynamiku a rytmizaci hudby 

- využívá maximálně prostor 

- se učí rovnováze 

- ovládá základní krokové prvky 

 

 

 

 



 173 

 

                                        4. - 6. r. 

 

Taneční 

praxe 

 

Žák: 

- usiluje o zvětšení rozsahu pohybů prostřednictvím strečinkového 

cvičení  

- dobře ovládá prostorovou orientaci a s tím spojené vystupování bez 

předchozí zkoušky 

- zúročuje získané zkušenosti před diváky  

- je schopen zhodnotit choreografii a celkový dojem tanečního díla 

- zapojuje se do příprav vystoupení s pedagogem 

- je schopen vystoupit před cizím publikem 

 

 

Jazzová 

technika 

 

Žák: 

- zvládá náročnější krokové variace  

- zvládá propojení prvků do tanečních vazeb 

- umí harmonicky koordinovat pohyby svého těla 

- ovládá izolace základních částí těla 

- využívá při pohybu  zemi a  svého těžiště 

- zapojuje do variací napětí a uvolnění, společně s výpony a snížením 

 

                                         7. r. 

Taneční 

praxe 

Žák: 

- ovládá základní taneční pohyby, pro možnost předvedení taneční etudy 

pod vedením lektora 

- je schopen zhodnotit choreografii a celkový dojem předvedeného 

tanečního díla 

- zúročuje získané zkušenosti před diváky - aktivně se podílí na tvorbě 

taneční choreografie 

- je schopen vymyslet individuální nebo se podílet na tvorbě skupinové 

taneční etudě 

 

Jazzová 

technika 

Žák: 

- ovládá potřebné svalové skupiny pro vedené a švihové pohyby 

- dokáže koordinovat pohyby svého těla 

- je schopen rozvíjet svůj pohybový slovník a průběžně zlepšovat svůj 

dosavadní výkon 

- je schopen adekvátně reagovat na různorodý hudební doprovod 

- dokáže improvizovat individuálně i skupinově, a řešit pohybová zadání 

složitější dynamického i rytmického charakteru  

- ovládá jednoduché pohyby, jako je chůze, běh, otočky, skoky 

- je schopen interpretovat základní jazzové prvky jako jazz square, barrel 

jump, kick, jazz run atd. 

- je schopen dobře spolupracovat v taneční skupině, vnímat ji, budovat 

v ní dobré vzájemné vztahy 

- ovládá práci s těžištěm, princip koncentrace a techniku izolací 

- má dostatečně flexibilní tělo a fyzickou kondici 
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Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

 Taneční praxe a průprava            1        1           1        1 

 Jazzový tanec          2        2         2        2 

Volitelný předmět- Současný 

tanec, Klasický tanec, Lidový 

tanec, Moderní tanec, Step  

      (1)      (1)        (1)       (1) 

       3-4      3-4       3-4       3-4 

 

 

Očekávané výstupy 

                                           1. - 4. r. 

 

Taneční 

praxe a 

průprava 

 

Žák: 

- se zapojuje aktivně při tvorbě choreografického díla 

- zvládá základní a složitější taneční techniky potřebné při tvorbě 

vystoupení pro externí publikum 

- je schopen profesionálního vystoupení před publikem 

- je schopen nezaujatě a kriticky zhodnotit choreografii a sdělit celkový 

dojem předvedeného tanečního díla 

- je schopen tvorby individuální taneční skladby, předvést ji, rozebrat ji a 

diskutovat o ní 

 

 

 

Jazzový 

tanec 

 

Žák: 

- si je plně vědom principu prováděných pohybů 

- je schopen používat základní odborné taneční názvosloví 

- improvizuje na zadané téma a využívá při tom osvojených tanečních 

prvků 

- je schopen práce ve skupině i individuálně, a zastávat vůdčí pozici nebo 

naopak ochotně naslouchat a podvolit se 

- řeší složitější rytmické a dynamické úkoly v prostoru i z místa 

- zvládá složitější jazzové variace obsahující piruety, skoky 

- ovládá principy kontrakce, zdvihů, pádů a převalů na zemi 

- provádí izolace všech částí těla 
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Studijní zaměření Step 

 

 
 

 

Charakteristika 

 

Step se řadí k tancům, při kterých se tančí především nohama, pohyb ostatních 

částí těla je pouze doprovodný. Je to tanec založený na rytmických úderech pat a 

špiček chodidel. Je částečně improvizovaný.  Step rozvíjí pohybové a rytmické 

dovednosti, učí děti nutné seberealizaci před diváky. Ke stepování jsou zapotřebí 

speciální boty s plechy na podrážce k vytváření typického zvuku. 

 

Přípravné studium 

- výuka probíhá skupinovou formou po dobu zpravidla 2 let s časovou dotací 

maximálně 2 vyučovacích hodin týdně 

 

Varianta A 

Žáci, kteří nejsou na počátku školního roku rozhodnuti pro některý z oborů, 

navštěvují hodiny Přípravné estetické výchovy /viz výše/, kde je hlavním 

záměrem zjistit zájem dítěte, jeho úroveň, schopnosti, aby bylo možné profilovat 

dále rozvoj jeho osobnosti. Výuka je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně 

po dobu zpravidla 2 let.  

 

Učební plán 

  1. r.  2. r. 

Přípravná estetická výchova – PEV    2        2       

    2   2  
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Očekávané výstupy 

- žáci plní očekávané výstupy totožné s výstupy PEV, viz kapitola Přípravná 

estetická výchova 

 

Varianta B 

Tato varianta je určena žákům s vyhraněným zájmem o tanec. Jejich vyučování 

je organizováno formou Přípravné taneční výchovy I.– PTV I., která je dotována 

1 vyučovací hodinou týdně, a formou Přípravné taneční výchovy II. – PTV II.,  

která je dotována 2 vyučovacími hodinami týdně /viz výše uvedená 

charakteristika/.  

 

Učební plán 

 PTV I. PTV II. 

Přípravná taneční výchova – PTV      1        2 

      1       2 

 

Očekávané výstupy 

Přípravná 

taneční 

výchova I. 

Žák:  

- se formou her a pohybových cvičení seznamuje s elementárními 

prvky tanečního projevu  

- snaží se ovládat jednotlivé části svého těla, rozvíjet svoji pružnost, 

obratnost, dále se učí reagovat na signál a dbát pokynů pedagoga 

- je veden k rytmické chůzi, běhu, na volnosti i v útvaru, seznamuje se 

s poskočným krokem 

Přípravná 

taneční 

výchova II. 

Žák: 

- je schopen protahovacími a uvolňovacími cviky celého těla získávat 

návyky potřebné pro správné držení těla, vznosné držení hrudníku, 

hlavy a šíje 

- žák ovládá základy přirozené chůze, běhu, poskočného a koníkového 

kroku, přísunného kroku, cvalu a zdokonaluje se v průpravném 

cvičení pro taneční chůzi a běh           

- žák se orientuje v tempových a dynamických změnách, rozlišuje druh 

hudebního zvuku, směr melodie, ve změnách taktu, rozpozná dur, 

moll tóninu a přirozeně reaguje na předtaktí,  pauzu, závěr 

- žák je adaptabilní v různých tanečně pohybových hrách, přijímá 

vedoucí úlohu, orientuje se v naučeném tanečním celku a umí jej 

doprovázet zpěvem, pracuje úměrně svému věku, schopnostem a 

možnostem s různými druhy tanečního náčiní 
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Varianta C 

 

Tato varianta je určena výhradně žákům se zájmem o step, jak mladšího tak i 

staršího věku. Je organizována formou Přípravné stepové výchovy a je dotována 

1 vyučovací  hodinou týdně. 

 

Učební plán 

   

Přípravná stepová výchova   1     

   1 

 

 

Očekávané výstupy 

Průpravná stepová technika Žák: 

- zvládá základní jednoúderové prvky /heel, tap, stemp/ 

a některé dvojúderové prvky /shuffle/ 

- žák ovládá základní držení těla 

- učí se pracovat v kolektivu 

- učí se vkládat prvky do hudby 

 

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Stepová průprava  0,5  0,5      

Taneční praxe  0,5  0,5 0,5  0,5  0,5   1    1 

Stepová technika        1   1   1 1-1,5    2 

Povinně volitelný předmět: 

Klasický tanec,  Pohybová  

průprava stepařů, Lidový 

tanec, Současný tanec,    

Moderní tanec, Jazz 

  1   1    1,5     1,5  1,5  1,5 1-1,5 

   2   2  3    3   3 3,5-4  4-4,5 
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Očekávané výstupy 

                         1. - 3. r.                  4. - 6. r. 

 

Žák: 

- zvládá základní jednoúderové prvky (tap, 

heel, stepm, touch, hop, toe), některé 

dvojúderové prvky (shuffle, scuffle) 

- zná základní držení těla 

- procvičuje základní prvky a umí je 

pojmenovat 

- procvičuje orientaci v prostoru 

- umí pracovat v kolektivu 

 

Žák: 

- zvládá pokročilejší jednoúderové prvky 

(jump, chug, dig, scuff, brush, back), 

dvojúderové prvky (roll, riff, paddle) 

- učí se improvizovat na zadané prvky 

- zná držení těla 

- umí pojmenovat prvky 

- chápe orientaci v prostoru 

- procvičuje koordinaci nohou a rukou 

zároveň 

- reaguje na změny rytmiky 

- vnímá a cítí hudbu, 

podílí se na podobě realizované 

choreografie  

 

 

 

 

                                                           7. r. 
Žák: 

- zvládá složitější prvky a jejich kombinace (pullback, pickup, slide, paddle & roll, double 

shuffle) 

- umí improvizovat na zadané prvky 

- připraví si krátkou choreografii na hudbu 

- neustále pracuje na čistotě provedených prvků 

- využívá prostoru a pracuje s hudební předlohou 

- zkombinuje ruce i nohy 

- podílí se na podobě realizované choreografie 

- při vyjadřování používá správné odborné názvosloví 

 

 

 

 

Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Taneční praxe 1-2 1-2 1-2 1-2 

Step  2  2  2  2 

Volitelný předmět: 

Klasický tanec, Lidový tanec, Pohybová průprava 

stepařů, Současný tanec,  Moderní tanec,  Jazz 

  

(1) 

 

(1) 

 

 (1) 

 

(1) 

 3-5 3-5 3-5 3-5 
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Očekávané výstupy 

                                                        1. - 4. r. 
 

Žák: 

- umí tradiční stepařské chorusy (Shim Sham Shimmy, BS Chorus), tradiční Time Steps a 

jejich gradace, základní krokové vazby (Star, Crowls), variace (Pullback a Pickup) 

- umí rozlišovat irský a americký step 

- umí základní irské postavení, správné držení těla, základní irské kroky a vazby (osmička, 

šestka, double shuffle) 

- dbá na čistotu provedení kroků 

- dbá na čistotu provedení stepařské choreografie 

- umí vytvořit vlastní choreografii a zapojuje se i do kolektivní práce 

- zvládá technicky i obsahově složitější úkoly 

- umí popsat kladně i záporně taneční výkon svůj i tanečních kolegů 

- umí přijímat kritiku s pokorou, vzít si z ní ponaučení 

 
 

 

Studium pro dospělé 

 

Učební plán 

  1. pololetí  2. pololetí  

Step        1,5       1,5 

Taneční praxe         1,5       1,5 

          3         3 

  

Očekávané výstupy 

 
 

Žák: 

- umí tradiční stepařské chorusy (Shim Sham Shimmy, BS Chorus, Walk a round), tradiční 

Time Steps a jejich gradace, variace (Pullback, Pickup, Flaps) 

- umí rozlišovat irský a americký step 

- umí irské kroky a vazby, správné držení těla 

- dbá na čistotu provedení kroků 

- dbá na čistotu provedení stepařské choreografie 

- umí vytvořit vlastní choreografii 

- umí improvizovat na zadané téma 

- zvládá klasický Tap Jam 

- zvládá technicky i obsahově složitější úkoly 

- umí popsat kladně i záporně taneční výkon svůj i jiných 

- umí přijímat kritiku s pokorou 
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Skupinové praktikum: Pohybová průprava stepařů 

 

Žáci, navštěvující studijní zaměření Step, mají možnost rozvíjet své taneční 

vlohy v přídavném pomocném předmětu  s názvem Pohybová průprava stepařů. 

Tento předmět zahrnuje průpravnou i praktickou část, jelikož je zaměřen na 

procvičování svalových skupin, správné držení těla, koordinaci pohybů, pohyb 

do prostoru i na místě, reakce na signál, změny útvarů a další. Vzhledem k faktu, 

že hodiny stepu jsou stěžejně zaměřeny na práci nohou, tato výchova by měla 

posilovat i ostatní prvky stepařského projevu, aby celý taneční projev byl ladný, 

rytmický, estetický a přesný. Pokud si tedy žáci /týká se to především nižších 

ročníků, ale nejen jich/ nevyberou další povinně volitelný předmět z nabízené 

škály skupinových praktik, je jim k dispozici právě toto taneční praktikum. 

 

 

Učební plán 

                      I. st.            II. st. 

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

Pohybová 

průprava 

stepařů 

 

  1 

 

  1 

 

 1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

  1 

 

 

Očekávané výstupy 

                                                     1. - 4.r. I. st. 
 

Žák: 

- si vytvoří návyk správného držení těla v základních polohách na místě i v pohybu do 

prostoru, po vlásence, po osmě, po diagonále 

- pomocí hravých cvičení rozvíjí svou tělesnou citlivost, pružnost a obratnost 

- rozvíjí své základní rytmické a intonační cítění 

- rozliší elementární dynamiku hudby a pohybu 

- improvizuje na zadané téma i na vlastní námět, učí se použít rekvizitu 

- tvořivě projevuje svou pohybovou fantazii 

- úměrně ke svým anatomickým možnostem zvyšuje pohyblivost svých kloubů a posiluje, 

zcitlivuje jednotlivé svalové skupiny 

- ovládá pohyby z místa (taneční chůze, běh, cval, poskok, skok) a na místě (výskok, 

poskok, obrat) 

- orientuje se v prostoru, reaguje na signál i pokyn pedagoga 

- uplatňuje svůj emocionální a pravdivý projev 

- vystupuje před publikem, reprezentuje školu, účastní se tanečních soutěží 

 

 

 

 

 

 



 181 

                                                     5. - 7. st. I. st. 
 

Žák:  

- vědomě ovládá základní svalové skupiny 

- harmonicky koordinuje pohyby těla 

- průběžně zlepšuje svůj dosavadní pohybový rozsah 

- rozvíjí svůj individuální pohybový slovník, chápe význam užívaných pojmů 

- zafixuje si správné držení těla v základních polohách na místě i v pohybu z místa 

- zvládá základní taneční kroky 

- rozvine své prostorové, dynamické a rytmické cítění  

- harmonicky a plynule vede pohyb v krátkých pohybových vazbách, v polohách na místě i 

z místa 

- ovládá jednoduché kombinace základních prvků pohybů z místa jako je chůze, běh, 

poskočný krok, cval, otáčky, skoky a další 

- ovládá jednoduché kombinace základních prvků na místě v různých polohách, jako jsou 

lehy, sedy, kleky, stoje 

- při tanečně-pohybových improvizacích používá i náčiní, rekvizitu 

- vědomě ovládá základní svalové skupiny ve všech vedených i švihových pohybech 

- umí ohodnotit svůj taneční výkon i výkon druhých, diskutuje o provedené aktivitě 
- citlivě vnímá taneční vyjadřování, snaží se o originalitu, kreativitu a autentičnost tanečního 

projevu 
- vystupuje na veřejnosti, reprezentuje školu 
 

 

 

                                                     1. - 4. r. II. st. 
 

Žák: 

 

- se zapojuje  při scénickém řešení choreografického díla 

- dbá na čistotu tanečního provedení 

- ohodnotí svůj i kolegův taneční výkon, celkový výkon kolektivu, diskutuje o něm i o 

tanečním umění 

- vnímá komplexnost tanečního umění z hlediska neoddělitelnosti fyzické, emocionální a 

ideové roviny 

- samostatně přemýšlí o tanečním umění, o specifických znacích jednotlivých tanečních 

žánrů, rozezná taneční styly 

- vystupuje zkušeně před publikem, je aktivním a kreativním  tanečníkem 

- užívá základní odborné názvosloví 

- uvědomuje si principy prováděných pohybů 

- při práci s partnerem vnímavě a citlivě přebírá iniciativu, a naopak se jí podvoluje 

- improvizuje na zadané i vlastní téma, přitom pečlivě využívá osvojené prvky taneční 

techniky, kombinuje je a obohacuje o nové 

- zvládá základy klasické techniky, potřebné k rozvoji techniky  tance 

- samostatně i v různě početných skupinách řeší složitější prostorové, dynamické a rytmické 

úkoly 
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Skupinové praktikum: Hudebně pohybová výchova 

 

 

Tento předmět je doplňkovým volitelným předmětem, určený zpravidla  žákům 

hudebního oboru. Jeho existence vychází z předpokladu, že hudební výchova by 

měla být neodlučitelně spojována s dynamickým a rytmickým pohybem.  

 

V hodinách hudebně pohybové průpravy se rozvíjí jak žákův hudební, tak 

pohybový prožitek, který je nutné probouzet především v raném věku dítěte, a to 

na základě společných prvků hudby a pohybu - rytmu, tempa, melodiky, 

dynamiky a výrazu. Stěžejní složkou předmětu je hudba, která nemá pouze 

doprovodný charakter, nýbrž je zásadním podnětem k pohybové odezvě. 

Samozřejmou součástí hodin je tedy i důsledná práce korepetitora.  

 

Prakticky se hudebně pohybová průprava skládá ze všeobecné pohybové 

průpravy, z hudebně rytmických cvičení, dále z cvičení sluchových, 

koncentračních, inhibičních, koordinačních a improvizačních. Všechna tato 

cvičení se různě prolínají, doplňují a kombinují. Tím se osobnost žáka hlouběji 

vzdělává a rozvíjejí se jeho duševní i tělesné vlohy. Žák se naučí řešit nové 

úkoly a provedené úkoly hodnotit. 

 

 

Všeobecná pohybová průprava připravuje žáka k přirozenému pohybu a jeho 

dynamickému rozvinutí. Utváří žákovu pohybovou zásobu, jak pohybů 

jednotlivých partií těla, tak i vyrovnaný, harmonický celkový pohyb. Primární 

pohybovou zásobu tvoří základní polohy těla (stoj, klek, sed, leh) v různých 

kombinacích (snožmo, roznožmo, kročně, pokrčeně, paralelně, vytočeně, atd.), 

orientace v prostoru (kruh, skupina, zástup, řada, osma, přímka, jednotlivec, 

dvojice, trojice, čtveřice, atd.), všeobecné kroky (chůze – hladká, houpavá, 

s našlapováním přes špičku nebo přes patu, pérovaná, s přednožováním, atd., 

běh – hladký, natřásaný, se sníženým těžištěm, se zvýšeným těžištěm, atd., krok 

dvojposkočný – nízký, vysoký, s ohnutým přednožením s vytočenou nohou, 

s propnutým přednožením, atd., poskočný krok – dálkový, výškový, ve 

dvoudobém a třídobém taktu, atd., přísunný krok, přeměnný krok, dupy, suny a 

další), pohyby paží (připažení, předpažení, vzpažení, zapažení, upažení, zvedání, 

kyvy, švihy, zvedání, pokládání, vlny, apod.), pohyby trupu (předklony, 

záklony, úklony, kroužení, rotace, švih, apod.).  

 

Hudebně rytmická cvičení učí žáka základním pojmům z hudby a jejich 

souvislosti s tělesným pohybem (např. takt, tempo, rytmus, dynamika, výraz, 

apod.).  

 

Sluchová cvičení vytvářejí a tříbí žákovu citlivost na zvuky a tóny. Vedou jej 

k poznání různých změn rytmických, melodických, harmonických tónových 
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kvalit (např. vyjádření pohybem rozdíl mezi melodií klidnou a živou, cvičení 

pomlk, apod.). 

 

Koncentrační cvičení pěstují v žákovi schopnost plně se soustředit na daný úkol 

a upevňují jeho paměť a pozornost (např. rozpoznání daného rytmu, taktu, 

dodržení daného tempa bez doprovodu, apod.). 

 

Inhibiční cvičení učí žáka pohotovosti, postřehu, rychlé reakci na impulz (např. 

okamžité přerušení pohybu, přestane-li doprovod, nebo zachycení pohybem 

akcent hudebního doprovodu, apod.). 

 

Koordinační cvičení slouží k celkovému sladění pohybu (např. současné 

provádějí dvojího tempa, apod.). 

 

Improvizačním cvičením je povzbuzován žákův smysl pro improvizaci a 

rozvádění pohybu. Rozvíjí jeho fantazii a vedou k samostatnosti v pohybovém 

projevu (např. vysílání pohybů, provádění a rozvádění rytmických motivů 

pohybem, apod.) 
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Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Hudebně pohybová výchova  
98

 

 1  1  1   1  1  1  1 

 

Očekávané výstupy 

                  1. r.      2. - 3. r.              4. - 5. r. 

Hudebně  

pohybová 

výchova 

 

Očekávané výstupy se odvíjejí od základní, výše uvedené, učební látky. 

Žáci: 

- jsou seznamováni 

s látkou jen 

v základních rysech 

- jsou vedeni takovou 

formou nácviku, že 

jejich cvičení je 

neuvědomělé 

- dokáží rozeznat 

sluchem různé hudební 

prvky, k jejichž 

výkladu a zdůvodnění 

se dostanou až ve 

vyšších ročnících 

 

Žáci: 

- se již učí 

jednotlivým 

prvkům  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Žáci: 

- dokáží provádět i složitější 

cvičení, která vzniknou 

kombinacemi a současným 

prováděním více prvků 

- umí se  koncentrovat na 

přesné provedení a více 

rozvíjejí svoji pohybovou 

tvořivost v improvizačních 

cvičeních 

 

 

 

 

 

Poznámka: Užívané 

pohybové prvky jsou 

jednoduché a pro dítě 

přirozené. 

Poznámka: 

Pohyb je 

přesnější a 

uvědomělejší. 

 

Poznámka: Stupňuje se 

obtížnost látky, kterou žáci 

probírají. 

 

                                             6. - 7. r. 

Hudebně  

pohybová 

výchova 

Žáci: 

- postupně zvládají nejtěžší hudebně rytmická, sluchová, koncentrační, 

inhibiční, koordinační a improvizačních cvičení, a to současně i 

v kombinacích  

- přesně ovládají všechny prvky všeobecné pohybové průpravy a dokáží 

z nich tvořit kombinace 

- uvědoměle dbají na přesné provedení všech prvků 

- své improvizační schopnosti zdokonalují na zadané i vlastní téma 

- diskutují o provedených prvcích a úkolech, jsou schopni předvedené cvičení 

slovně ohodnotit 

 

Poznámka: I nadále se stupňuje obtížnost látky. 

                                                 
98

 Jedná se o nepovinný volitelný předmět. 
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Povinně volitelné předměty, nepovinně volitelné předměty 

 

 

Každé studijní zaměření má vlastní formy práce a svá specifika, avšak žák je 

povinen navštěvovat ještě tzv. povinně volitelný předmět, který by měl žánrově 

rozšiřovat jeho zaměření – pokud není uvedeno jinak. Dále může navštěvovat 

nepovinně volitelný předmět, což vychází ze zájmu žáků, doporučení pedagoga 

a schválení ředitelem. Rozlišujeme tudíž povinně a nepovinně volitelné 

předměty, pro které platí vždy konkrétní uvedená pravidla. 

 

 

 

Je možné vybírat z těchto předmětů: 

 

 

Současný tanec 

 

Klasický tanec 

 

Lidový tanec 

 

Moderní tanec 

 

Společenský tanec 

 

Step   

 

Jazz 

 

Pohybová průprava stepařů 

 

Hudebně pohybová výchova -  vhodná pro žáky HO 
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5.4 VÝTVARNÝ OBOR 

 

 
 

5.4.1 Charakteristika výtvarného oboru 

 

Výtvarný obor na základních uměleckých školách je určen všem dětem se 

zájmem, vlohami a talentem umělecky tvořit a zpracovávat,  rozvíjí jejich 

schopnosti a dovednosti. Stěžejním cílem v základním studiu VO ZUŠ je 

získávat náhled na okolní svět a na sebe sama, dokázat ho výtvarně vyjádřit.  

 

Mezi dílčí cíle základního uměleckého vzdělávání také patří utvářet a rozvíjet 

klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké  

a motivovat je k celoživotnímu učení,  poskytovat žákům základní vzdělání  

ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti. Po 

odborné stránce připravujeme žáka pro vzdělávání na středních školách 

umělecky nebo pedagogicky zaměřených, na konzervatořích, případně pro 

studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením,  

snažíme se vytvořit příznivé sociální, emocionální a pracovní klima, které 

aktivně motivuje a napomáhá účinné spolupráci. 

 

Procesuálně výuka staví na rozvoji výtvarného cítění a myšlení žáka, spolu 

s tvořivostí zajišťuje schopnost jedince originálně řešit výtvarná zadání. Tato 

schopnost by měla být posílena řečí materiálu a prostředků.  Proces současně 

doprovází výchovný aspekt, umění se vcítit a prožívat, i uvažovat v duchu 

humanitních zásad. Strukturálně  je výtvarná výchova  rozdělena na přípravnou 

výtvarnou tvorbu, základní studium I. stupně, základní studium II. stupně, 

případně studium pro dospělé a rozšířené vyučování. 

 

 

Časová dotace pro Přípravnou výtvarnou výchovu /PVV/ jsou 2 vyučovací 

hodiny týdně, pro základní studium prvního stupně jsou 3 vyučovací hodiny 

týdně. Časovou jednotkou je tudíž vyučovací hodina,  s dlouhodobými 

tematickými celky lze pracovat podobně jako v projektovém či blokovém 

vyučování.  
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Vyučuje se ve skupinách 5 až 15 žáků s přihlédnutím k jejich individuálním 

schopnostem a kapacitním možnostem výtvarného atelieru. 

 

 

5.4.2 Všeobecné poznámky k výtvarnému oboru 

 

 

Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: 

 

Přípravné studium:               děti od 5 let  

I. stupeň základního studia:  děti od 7 let 

II. stupeň základního studia: děti od 14 let
 

 přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní věková hranice uvedená v 

předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho 

schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální 

zkoušky 

 žák může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí 

na základě komisionální zkoušky 

 žáci jsou vyučováni ve skupinkách 5 -15 žáků, aby bylo možno uplatnit 

individuální přístup k žákovi 

 v případě menšího počtu přijatých žáků je možno sdružovat žáky blízkého 

věku a ročníku 

 v praxi je zavedeno taktéž studium pro dospělé, které blíže specifikuje 

vyučující pedagog po dohodě s vedením školy 

 

      

5.4.3 Přípravné studium 

 

 

Přípravnou výtvarnou výchovu navštěvují žáci od 5 do 7 let,  proto je vzhledem 

k udržení aktivity a optimální činnosti mladších žáků využito maximální snížení 

na dvě vyučovací hodiny. Tímto není ovšem vyloučena použitelnost tříhodinové 

dotace, zejména při aktuální situaci, která vychází z počtu žáků, jejich 

individuálních potřeb, schopností, dovedností a možností. Projektové vyučování 

umožňuje variabilnější plnění učebních plánů a dlouhodobějších cílů. Podle 

záměrů učitele lze část  vyučovacích hodin ponechat jeho individuálnímu 

rozhodování v závislosti na potřebách, zájmech a schopnostech žáků. 
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Varianta A 

Žáci, kteří nejsou na počátku školního roku rozhodnuti pro konkrétní umělecký 

obor, navštěvují hodiny Přípravné estetické výchovy – PEV /viz výše/, kde je 

hlavním záměrem zjistit zájem dítěte, jeho úroveň, schopnosti, aby bylo možné 

profilovat dále rozvoj jeho osobnosti. Výuka je dotována 2 vyučovacími 

hodinami týdně. Žák může tuto Přípravnou estetickou výchovu navštěvovat po 

dobu zpravidla 2 let, a to jako PEV pro začátečníky a PEV pro pokročilé.  

 

Učební plán 

Přípravná estetická výchova – PEV   1. r.  2. r. 

    2   2 

Očekávané výstupy 

- žáci plní očekávané výstupy totožné s výstupy PEV, viz kapitola Přípravná 

estetická výchova 

 

Varianta B 

Tato varianta je určena žákům s již vyhraněným zájmem o výtvarný obor. Jejich 

vyučování je organizováno formou Přípravné výtvarné tvorby – PVT, která je 

dotována 2-3 vyučovacími hodinami týdně, žák ji může navštěvovat po dobu 2 

let. 

Učební plán 

Přípravná výtvarná tvorba – PVT    1.    2.* 

 2 - 3 2 - 3 

*Pokud je žák přijat do přípravné VV dříve, může absolvovat i 3 roky PVV. 

 

Očekávané výstupy 

 

Přípravná 

výtvarná 

tvorba 

Žák: 

- se seznamuje se základními technikami kresby, malby, modelování a 

využívá je 

- intuitivně chápe obrazové prvky a vztahy mezi nimi, využívá je, 

vychází z vlastních zkušeností 

- orientuje se v materiálech, zná základní pomůcky k výtvarné tvorbě, 

rozlišuje základní barvy 

- využívá a zpracovává náměty ze světa kolem sebe i náměty ze světa 

fantazie, využívá vlastních zkušeností i nově získaných informací, 

nalézá a do komunikace zapojuje obsah vyjádření, která sám vytvořil 

- adaptuje se v kolektivu, spolupracuje s ostatními na kolektivní práci, 

má osvojeny základní pracovní návyky, včetně výběru prostředků a 

úklidu pracovního místa  

- využívá ve své sebeprojekci základní výtvarné prostředky kresby a 

malby, seznamuje se s plastickými materiály a chápe jejich specifika 
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5.4.4 Studijní zaměření Výtvarná tvorba 

 

 
 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do dvou oblastí,  první je výtvarné vyjadřování a 

druhou výtvarná kultura. Výtvarné vyjadřování zahrnuje plošnou, prostorovou, 

objektovou a akční tvorbu. 

Vyučovací předmět v přípravném studiu se nazývá Přípravná výtvarná 

tvorba, ve studiu I. a II. cyklu potom Výtvarná tvorba, jejíž náplní a obsahem 

je: 

 

Plošná tvorba  

     -    linie, barvy, tvary ve vlastní volné a užité tvorbě 

- pozorování a přepis reality, kontakt s výtvarným uměním 

- experimenty s materiálem, nástroji, postupy, vede k rozvoji fantazie a 

představivosti 

- klasické výtvarné postupy i kombinování technik, tvořivost, která 

přesahuje do prostorové tvorby 

 

Prostorová tvorba 

- odlišný způsob myšlení, vedle linií, barev a tvarů existuje svět světla a 

stínu, objemu, plastických kontrastů a materiálových kvalit 

- obsah námětu, výtvarná úvaha, zvolený postup modelování, tvarování, 

konstruování /vede ke studijní modelové a užitkové tvorbě/ 

 

Objektová a akční tvorba 

- prožitková aktivita: zážitky, pocity, vztahy, smyslové vnímání /znamená 

nový výtvarný přepis/ 
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- vytváření trojrozměrných objektů z různých materiálů za použití 

obvyklých či méně známých technik, výtvarné a prožitkové akce – 

landart, bodyart a jiné formy současného akčního umění 

- přibližování se realitě, snaha vytvářet něco nového 

- vnímání sebe sama, kontakt s druhými, pohyby, gesta, hudba a rytmus, 

proměňování identity 

 

Výtvarná kultura  
- prostupuje veškerou výtvarnou tvorbou, nabízí náhledy, porovnává člověka a 

umění, reflektuje pohyb žánrů staletími,  napříč epochami. Seznamuje žáka 

s historií a vývojem výtvarného umění, s uměleckou tvorbou v jednotlivých 

etapách vývoje a s využitím umění jak v uměleckých tak  v  mimouměleckých 

oblastech.  Zabývá se hledáním inspirace, asociativnosti, souvislostí, má volnější 

rozsah. 

 

Doporučené zkratky používané při zápisu do třídní knihy: 

 

P – plošná tvorba  

M – prostorová tvorba  

O – objektová a akční tvorba  

VK – výtvarná kultura 

 

 

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Výtvarná tvorba   3   3   3   3    3   3   3 

   3   3   3   3    3   3          3 
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Očekávané výstupy 

                                           1. - 3. r. 

 

 

Výtvarná 

tvorba 

 

 

 

 

 Žák: 

- převádí různé smyslové podněty do vizuální sféry, intuitivně        

používá obrazotvorné prvky (bod, linie, tvar, plocha, prostor) 

- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje 

vymezená pravidla, seznamuje se se základními technikami kresby, 

malby a přípravnými grafickými technikami 

- je vnímavým divákem s individuálním vztahem k okolí 

- rozpozná základní tvůrčí materiály, experimentuje s nimi 

- pracuje s různorodým materiálem - druhy papíru, textilie, odpadový 

materiál, přírodniny a další 

- si osvojuje kulturní normy chování v kolektivu, projevuje emoční 

otevřenost, spolupracuje s učitelem i v kolektivu 

- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

- seznamuje se s prvky prostorového vyjadřování  

- ( tvar, objem, prostor, barva, přeměna) 

- kreativně vytváří a využívá vlastní postup, stanovuje si dílčí cíle a 

trpělivě a soustředěně je plní 

- pracuje individuálně i v kolektivu, samostatně i na společných 

projektech, formou hry a netradičních výtvarných činností se 

seznamuje s moderními a netradičními postupy, včetně 

kombinovaných činností 

- spolupracuje směrem k upevnění mezilidských vztahů, posuzuje míru 

svých možností a cíleně s nimi zachází 

 

 

 

 

 
                      4.-5. r.                              6.-7. r. 
Výtvarná tvorba  Žák: 

- pracuje samostatně, 

akceptuje i dlouhodobou 

činnost s ohledem na 

trpělivost a pečlivost, na 

čistotu práce, seznamuje 

se s novým směry 

- směřuje k tvorbě 

poznáváním a 

sebepoznáváním, utváří 

si vlastní výtvarný názor, 

experimentuje 

 

Žák: 

- pracuje neobvyklými 

technikami, vytváří tematické 

kolekce a soubory prací, 

pracuje s knihou, zajímá se o 

samostudium, je povzbuzován  

v zájmu o umělecké dění 

- kreativně spolupracuje při 

naplňování obsahu, vnáší více 

pohledů do tematiky, chápe 

vnitřní i vnější hodnocení a 

kritiku, snaží se o rozbor díla, 

rozhovor a hledání souvislostí 

s jinými uměleckými celky 
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 Žák:  

- rozvíjí nadále představivost, asociace, vytváří fantazijní kresbu, 

rozšiřuje svůj obzor pomocí hry s kompozicí, barvou 

- žák hapticky pracuje s materiálem, při vytváření intuitivně 

používá obrazotvorné prvky (bod, linie, tvar, plocha, prostor, 

světlo, barva atd.), určuje jejich vztahy a kontrasty 

- zdokonaluje se v kresbě, malbě i v uchopení prostoru, vnímá 

světlo a stín, snaží se o pochopení vztahů a kontrastu (barvy, 

námět, materiál) 

- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 

dodržuje vymezená pravidla, ovládá základní techniky kresby, 

malby, grafiky 

- používá kombinované techniky, využívá práce v plenéru, vytváří  

koláže, asambláže, textilní tvorbu, provozuje dekorativní a 

ilustrační činnost 

- chápe fakt, že základem je vždy studijní kresba, projektová kresba 

a příprava 

- chápe, že samozřejmostí je hodnocení práce, vlastní hodnocení a 

dodržování organizačních pokynů 

- zachovává tvar, jenž odráží realitu, pracuje s linií, světlem a 

stínem, komponuje tvarové, barevné a prostorové vztahy 

- pracuje s různorodým materiálem - druhy papíru, textilie, 

odpadový materiál, přírodniny, hmoty,  kombinuje, přeměňuje a 

ozvláštňuje výtvarné dílo za  použití známých i netradičních 

výtvarných technik 

- ovládá základní techniky prostorových činností způsobem 

odpovídajícím věku i schopnostem  

- používá kombinované techniky, využívá práce v plenéru, 

dekorativních činností,  montáže a konstruování, modelování, 

aranžování 

- zachovává tvar, který odráží realitu, komponuje tvarové, barevné a 

prostorové vztahy, tvořivě spojuje viděné s výtvarnou a 

kompoziční problematikou 

- má povědomí o prostředcích prostorového vyjadřování, jejich 

vlastnostech a vztazích (shoda, podobnost, kontrast, opakování, 

rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.), dokáže 

porovnávat a zhodnotit svoje i cizí dílo 

- si osvojuje kulturní normy chování v kolektivu, projevuje emoční 

otevřenost, spolupracuje s učitelem i ve skupině, respektuje různá 

hlediska přispívá k upevnění mezilidských vztahů, posuzuje míru 

svých možností a cíleně s nimi zachází 

- stanovuje si dílčí cíle a trpělivě a soustředěně je plní, používá 

základní výtvarné pojmy 

- je vnímavým divákem se vztahem k okolí i umění, rozlišuje svět 

rozumu a fantazie, proměňuje běžné v nezvyklé 

Průřezová 

tematika 

Žák: 

- konfrontuje historii se současností, orientuje se v historii umění, 

slozích, směrech 

- akceptuje kritiku, diskusi, hodnotí, užívá základní výtvarné pojmy 

- je ohleduplný k názorům druhých, pracuje s taktem, oddělí vkus 

od nevkusu, rozvíjí své estetické vnímání  

- nepodléhá módním trendům, je objektivní a vytváří si vlastní 



 193 

názor i pohled na život 

- pokud je to v možnostech jedince, pěstuje si subjektivní specifický 

a neotřelý rys vlastní osobnosti, který je identifikovatelným 

znakem mladého sebevědomého umělce 

 

 

Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

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

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

       3       3      3      3 
 

 

 

 

Očekávané výstupy 

                               1. - 4. r. 

 

Výtvarná tvorba 

Žák: 

- pojmenuje účinky obrazných vyjádření, uplatňuje 

výrazové a kompoziční vztahy v praxi 

- na příkladech obrazných vyjádření porovnává osobní a 

společenské zdroje tvorby 

- chápe vztah slova a obrazu, vznik a uplatnění symbolu 

- porovnává různé znakové systémy, symboliku, užívá  

      analýzy, syntézy, parafráze, abstrakce 

- akceptuje architektonické žánry a formy, chápe pojmy 

konstrukce, plocha, měřítko a poměr, povrch a stěna, 

vnímá a uplatňuje vztahy umění - příroda 

- provádí aktivní rukodělnou práci, vyhledává vlastnosti 

technik, materiálů a hmot, pohybuje se v mimoškolním 

prostoru s cílem aktivní tvorby nebo reflexe 

- vyhledává a zaplňuje prostor pro svoji sebeprojekci,  

využívá otisk, gesto  

- rozšiřuje svůj tvůrčí potenciál podvědomí  (účast v 

sociálním prostoru, stopy člověka v krajině, osobní 

mytologie, land art atd.), propojuje vědomě obsah a 

formu 

- porovnává různé znakové systémy (jazyk - literatura, 

hudba, dramatické umění) 

- chápe výtvarné umění jako experimentální praxi 
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Výtvarná kultura 

Žák: 

       -   vnímá proměny komunikačního obsahu 

       -    interpretuje umělecká obrazná  

            vyjádření současnosti i minulosti; vychází při  

            tom ze svých znalostí historických souvislostí i 

            z osobních zkušeností a prožitků  

- rozšiřuje své povědomí v oblasti jako je reklama, 

moderní i tradiční architektura, veřejný prostor, 

pomník, umělecký průmysl, televize 

- chápe a uplatňuje výtvarné umění jako experimentální 

praxi 

  

 

 

5.4.5 Studium pro dospělé 

 

Charakteristika 

Studium pro dospělé navazuje na předchozí studium. Umožňuje dokončit 

vzdělávání na druhém stupni základního studia těm žákům, kteří začali se 

vzděláváním později a absolvovali první stupeň až v dospělosti (18 let a starší). 

Vzhledem k dalšímu vzdělávání žáků, kteří byli přijati na vysokou školu 

s uměleckým zaměřením a potřebují se pro budoucí povolání dále vzdělávat, je 

právě pro ně vhodná tato forma studia. 
 

Očekávané výstupy 

Pro každého dospělého žáka bude dle jeho dispozic a dosažené úrovně 

vypracován individuální studijní plán včetně hodinové dotace, který bude 

předložen ke schválení ředitelství školy. Při jeho tvorbě se bude vycházet 

z očekávaných výstupů pro II. stupeň základního studia výtvarného oboru, 

(respektive i pro I. stupeň základního studia výtvarného oboru), které mohou být 

dále rozšiřovány. 
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5.5 LITERÁRNĚ – DRAMATICKÝ OBOR 

 

 
 

5.5.1 Charakteristika literárně – dramatického oboru 

 

V literárně-dramatickém oboru nabízíme dětem sociální a osobnostní rozvoj 

prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění. Při výuce využíváme 

především dramatické improvizace, která je založená na lidské schopnosti jednat 

v navozených situacích, jako by  byly skutečné. Literárně-dramatický obor je 

oborem syntetizujícím; rozvíjí umělecké vlohy žáka k divadelnímu i slovesnému 

projevu. Absolvováním literárně-dramatického oboru získávají žáci předpoklady 

pro úspěšné uplatnění, jak  v profesích uměleckých, pedagogických, tak také pro 

uplatnění v běžném životě. 

Žáci ukončují I. a II. stupeň studia absolventským veřejným vystoupením. 
 

5.5.2 Všeobecné poznámky k literárně – dramatickému oboru 

 

Kritéria pro zařazování žáků do stupňů vzdělávání a do ročníků: 

 

Přípravné studium:                děti od 5 let  

I. stupeň základního studia:  děti od 7 let 

II. stupeň základního studia: děti od 14 let
 

 přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní věková hranice uvedená v 

předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho 

schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální 

zkoušky 

 přejde-li žák v průběhu studia na jiné studijní zaměření, začíná plnit osnovy 

daného zaměření od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, 

dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky 
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 žák může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí 

na základě komisionální zkoušky 

 

 

5.5.3 Přípravné studium 

 

 

- formou individuální nebo skupinové výuky v rozsahu nejdéle 2 let v rozpětí 2 

vyučovacích hodin týdně podle schopností žáka a možností školy. 
 

 

Učební plán 

                   1. r.                 2. r. 

Dramatická průprava                    2                   2 

 

 

Očekávané výstupy 

                       1. r.                      2. r. 

 

Dramatická 

průprava 

 

Žák: 

- zvládne jednoduchou dramatickou 

hru 

- rozliší stav napětí a uvolnění 

- vnímá ostatní členy skupiny a 

spolupracuje s nimi 

 

 

Žák: 

- zdokonaluje jednoduchou 

dramatickou hru 

- zvládá jednoduchý rytmus a 

dynamiku 

- orientuje se v prostoru 

- podílí se aktivně na jednoduché 

dramatické hře 
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5.5.4 Studijní zaměření Divadelní improvizace 

 

Dramatická průprava - obsahem učiva je jednoduchá dramatická hra, doplňující 

hry a pohybová, hudebně rytmická a mluvní cvičení. 

 

Základy improvizace - předmět vychází z improvizace a dramatické hry. Jde o 

celostní tvořivou dramatickou činnost. 

 

Dramatický projev a přednes - předmět vychází z práce na textu prózy a poezie, 

z interpretace slovesného díla.  Vyžaduje individuální práci s žáky. 

 

Divadelní a improvizační praxe - hlavním obsahem výuky jsou tvořivé 

dramatické činnosti. Vedou od improvizací a krátkých etud až k vytváření 

větších ucelených tvarů. 
 

 

 

Základní studium I. stupně 

 

Učební plán 

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

Základy improvizace  2  2  2  2 2,5-3 2,5-3  3 

Dramatický projev a přednes   0,5 0,5  0,5  0,5  1 

  2  2 2,5 2,5 3-3,5 3-3,5  4 

 

Očekávané výstupy 

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

Základy  

improvizace 

Žák: 

- uvědomuje si 

partnery v prostoru a 

reaguje na ně 

- zvládá jednoduchou 

partnerskou hru se 

zástupným textem a 

rekvizitou 

- zvládá správné 

držení těla 

 

Žák: 

- v etudě zvládne 

jednoduchý 

dramatický děj 

- zvládne v 

jednoduchých hrách  

základní směry 

pohybu 

- uvědomuje si svoji 

roli v příběhu a podle 

toho jedná 

- vysvětlí pojem 

štronzo 

 

 

Žák: 

- přizpůsobí své 

jednání změně 

zadaných okolností 

- zvládne 

jednoduchou 

dramatickou hru s 

předmětem 

- ve hře zvládne 

jednoduchou 

charakterizaci 

- vysvětlí pojem 

etuda a jeho stavba 
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                      3. r.                    4. r. 

Základy  

improvizace 

Žák: 

- zvládne navázat v jednoduchých 

cvičeních a etudách kontakt s 

partnerem 

- uvědomuje si odlišnost výrazu 

zvládnutých cviků při 

motivovaných tempových, 

rytmických a dynamických 

variantách 

- orientuje se v základních 

divadelních pojmech (etuda, 

rekvizita, daná okolnost, zástupná 

rekvizita) 

- zvládne krátké pointované sdělení 

(mluvené i psané) 

 

 

 

Žák: 

- zvládne vlastní vyjádření 

námětu a využije při tom 

získané základní odborné 

dovednosti a znalosti 

- fixuje tvar etud 

- zvládne koordinační cvičení s 

předmětem 

- vysvětlí, co je to improvizace 

 

 

Dramatický 

projev 

a přednes 

 

Žák: 

- zvládne rezonanci na přední opoře 

- zvládne ve výrazových variantách 

správnou výslovnost vokálů 

- zaujme, a přednesem vyjádří osobní 

vztah k tématu literární předlohy 

 

Žák: 

- zvládne ve cvičeních vyjádření 

jednoduchého podtextu 

- prohlubuje práci na textu 

- uvědomuje si základní výrazové 

prvky přednesu 

- uplatňuje správné technické 

návyky v mluvním projevu 

 

 

 

 
                      5. r.                     6. r. 

 

Základy 

improvizace 

 

Žák: 

- zvládne vlastní vyjádření 

námětu a využije při tom 

získané základní odborné 

dovednosti a znalosti 

- fixuje tvar etud 

- zvládne koordinační cvičení s 

předmětem 

- vysvětlí, co je to improvizace 

 

 

 

 

 

 

Žák: 

- zvládne jednoduchou improvizaci 

- vede jednoduchou pohybovou 

rozcvičku 

- zvládne techniku psaní 

jednoduchého dramatického tvaru  

- realizuje sám nebo ve skupině 

zpracovaný krátký divadelní tvar 

- vědomě pracuje se získanými 

odbornými znalostmi 
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Dramatický  

projev 

a přednes  

Žák: 

- v nadsázce zvládne různé výrazové varianty řečových cvičení 

- zvládá logicky myšlenku autorova textu a obohatí ji o vlastní 

interpretační postoj 

- zvládá a uplatňuje ve výrazových variantách správné technické návyky  

mluvního projevu 

 

                                          7. r. 

 

Základy 

improvizace 

 

Žák: 

- zvládá jednoduchou slovní improvizaci (konferování, reportáž) 

- formuluje svůj názor na zhlédnuté divadelní představení - hodnotí je 

- improvizuje na dané téma a přizpůsobuje improvizaci změně žánru 

- komunikuje prostřednictvím dramatického jednání (verbálního i 

neverbálního) 

- vnímá diváka 

- zvládá reflexi práce druhých 

- respektuje ostatní a zvládá přijmout kritiku své vlastní práce 

- podílí se na realizaci absolventského představení, přijímá svoji roli 

 

 

 

Dramatický 

projev 

a přednes 

 

Žák: 

- zvládne sám vybrat vhodnou textovou předlohu pro individuální tvorbu 

- zvládne analýzu zvoleného textu 

- vybranou textovou předlohu tvořivě a kultivovaně s osobním zaujetím     

interpretuje 

- vysvětlí základní výrazové prvky přednesu - významný přízvuk, pauza, 

intonace, tempo, rytmus, dynamika 
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Základní studium II. stupně 

 

Učební plán 

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

Dramatický projev a přednes 0.5 0,5 0,5 0,5 

Divadelní a improvizační praxe  2  3  3  3 

 2,5 3,5 3,5 3,5 

 

 

 

Očekávané výstupy 

                  1. r.                        2. r. 

 

Dramatický  

projev  

a přednes 

 

Žák: 

- zvládá orientaci v literárních 

a dramatických žánrech 

- improvizuje na dané téma 

- zvládá v improvizaci 

žánrovou změnu 

- pravdivě jedná v zadané 

situaci 

- seznamuje se s vybranými 

kapitolami dějin divadla 

 

Žák: 

- zvládá se naladit na dané téma 

- je schopen koncentrace 

- snaží se o vytvoření tvořivé 

atmosféry 

- orientuje se v základech kultury 

dramatické tvorby 

- prohlubuje a zdokonaluje získané 

dovednosti a schopnosti 

 

 

Divadelní  

a 

improvizační  

praxe 

 

Žák: 

- dokáže vybrat vhodný text k 

interpretaci 

- dokáže analyzovat daný text 

- pracuje na zdokonalení 

mluvní techniky 

- zvládá samostatnou mluvní 

rozcvičku 

 

Žák: 

- zdokonaluje získané vědomosti a 

znalosti z předešlých ročníků 

- zvládá uvědomělý způsob dýchání 

- interpretuje tvořivě zvolený text 

- hledá nové možnosti svého 

hlasového projevu (tóny, šumy, 

citoslovce,..) 

 

                  3. r.                          4. r. 

 

Dramatický  

projev  

a přednes 

 

Žák: 

- zvládá práci na  jevištní 

postavě (charakterizace) 

- analyzuje předlohu a 

formuluje téma inscenace 

- improvizuje v daných 

kategoriích 

- reflektuje svoji práci i 

práci jiných 

- zdokonaluje využití 

základních výrazových 

prostředků pro sdělování 

- zná zákonitosti výstavby 

dramatického tvaru 

 

Žák: 

- rozvíjí schopnost spolupráce, 

naslouchání a reflektování 

- zvládá vědomou stylizaci v daném 

žánru 

- podílí se poučeně a  aktivně na tvorbě 

jednotlivých složek divadelní inscenace 

- dokáže zhodnotit vybrané dramatické 

dílo na základě získaných vědomostí a 

dovedností 

- vytváří herecky charakter postavy 

- je schopen hluboké sebereflexe 

- je schopen kriticky reflektovat práci 

nejen svoji ale i druhých 
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Divadelní  

a 

improvizační  

praxe 

 

Žák: 

- zvládá základy a zásady 

hlasové hygieny 

- pracuje na zdokonalení 

sólového projevu 

- prohlubuje nabyté 

dovednosti 

 

Žák: 

- samostatně vybere vhodnou textovou 

předlohu k vlastní interpretaci 

- zvládne realizaci vybraného textu 

- zvládne použití základních výrazových 

prostředků pro sdělování (pauza, 

intonace, tempo, rytmus, dynamika, 

významový přízvuk) 
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6. ZABEZPEČENÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI 

 

 

       Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami vyžadují individuální plán a 

přístup. V naší škole je těmto žákům věnována značná pozornost. V případě že 

se žák rozhodne k umělecké nebo pedagogické profesi,  umíme se přiklonit 

k jeho profesní přípravě, programujeme jeho cíle a realizací mu dáváme šanci 

být úspěšným. Rozhodnutí o poskytnutí speciálních vzdělávacích potřeb žáků 

vychází od ředitele školy, který je vydává na základě vyjádření a žádosti rodičů, 

na doporučení pedagoga a po konzultaci se všemi. Dále se ředitel řídí platnou 

legislativou a vyžaduje k tomuto rozhodnutí také výsledky speciálního 

pedagogického nebo speciálního psychologického vyšetření /Pedagogicko 

psychologická poradna - PPS, Speciálně pedagogické centrum- SPC/, případně 

pak výsledky vyšetření odborného lékaře.  

 

       Soukromá základní umělecká škola se vynasnaží připravit těmto žákům 

maximálně podnětné a vyhovující prostředí, využití dostupných kompenzačních 

didaktických pomůcek, přijme všechna možná a dostupná podpůrná opatření, 

která budou v kompetenci a možnostech školy, ke zdárnému rozvíjení 

potenciálu osobnosti žáka. Je však třeba také vycházet z možností školou 

pronajímaných prostor v hlavním sídle školy i na elokovaných pracovištích. 

Škola a kolektivy se vynasnaží o žádoucí sociální integraci žáka. 

 

       Plán, který bude akceptovat obsah studijního zaměření, bude vždy 

zpracován učitelem dle individuálních schopností žáka a možností školy tak, aby 

mohly být úspěšně plněny očekávané výstupy daného zaměření. Pedagog bude 

spolupracovat s rodiči žáka a vedením školy nejen při přípravě tohoto plánu, ale 

i při jeho následném plnění. 

 

       Pokud to bude nezbytně nutné, škola zajistí příslušným pedagogům 

odbornou přípravu a zaškolení nebo bude úzce spolupracovat s příslušnými 

odbornými pracovišti jako je PPS a SPC. Minimální hodinová dotace zůstane 

stejná jako u žáků zařazených do základního studia, ve výjimečných případech 

však může být upravena vzhledem k individualitě či omezení žáka. 
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7. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

 

 

       Žáci mimořádně nadaní vyžadují rovněž  individuální plán a přístup. 

Rozhodnutí o poskytnutí  vzdělávacích potřeb žáků mimořádně nadaných 

vychází od ředitele školy, který je vydává na základě vyjádření a žádosti rodičů, 

na doporučení pedagoga a po konzultaci se všemi. Dále se ředitel řídí platnou 

legislativou a vyžaduje k tomuto rozhodnutí také výsledky speciálního 

pedagogického nebo speciálního psychologického vyšetření  /Pedagogicko 

psychologická poradna - PPS, Speciálně pedagogické centrum- SPC/.  

 

       Soukromá základní umělecká škola se vynasnaží připravit těmto žákům 

maximálně podnětné a vyhovující prostředí, včetně možností individuálního 

rozvoje žákova nadání. 

 

       Plán, který bude akceptovat obsah studijního zaměření, bude vždy 

zpracován učitelem dle individuálních schopností žáka a možností školy tak, aby 

mohly být úspěšně plněny očekávané výstupy daného zaměření a nebude bránit 

jejich překročení. Pedagog bude spolupracovat s rodiči žáka a vedením školy 

nejen při přípravě tohoto plánu, ale i při jeho následném plnění. 

 

       Minimální hodinová dotace zůstane stejná jako u žáků zařazených do 

základního studia, ve výjimečných případech však může být upravena vzhledem 

k individualitě či omezení žáka po předchozím schválení ředitelstvím školy. 

 
 

7.1 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ TALENTOVANÝCH 

 

       Žáci mimořádně talentovaní jsou do této kategorie zařazováni na základě 

mimořádných studijních výsledků, jako jsou úspěchy v soutěžích, účast na 

výjimečných akcích regionálních, národních a mezinárodních, na nejrůznějších 

projektech a další. Podnět k zařazení dává vyučující pedagog, schválení provádí 

ředitel školy. Žáci jsou vyučováni dle individuálního plánu zpravidla 

s rozšířeným počtem hodin, s obsahem odpovídajícím individuálním 

předpokladům, schopnostem a potřebám žáka, ale i možnostem školy. V jiném 

případě může hodinová dotace zůstat stejná jako u žáků v základním studiu, 

avšak očekávané výstupy jsou neomezeně překračovány a výsledky 

převyšovány. 
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8. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 

 

8.1 ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 

Hodnocení žáků by měla být vždy věnována dostatečná pozornost, přestože není 

cílem žáka hodnotit, ale podpořit jeho další rozvoj a poskytnout mu zpětnou 

vazbu. Žáci jsou hodnoceni systematicky, průběžně a v předem stanovených 

termínech /v pololetí a na konci školního roku/.  

 

Stupně hodnocení: 

 1- výborný 

 2- chvalitebný 

 3- uspokojivý 

 4- neuspokojivý 

 

Stupně hodnocení celkového prospěchu: 

 prospěl/a/ s vyznamenáním 

 prospěl/a/ 

 neprospěl/a/  
 

8.1.1 Typy hodnocení 

 

Průběžné hodnocení 

Během školního roku je žák v individuálním oboru hodnocen známkou, kterou 

učitel zaznamenává do žákovské knížky a do třídní knihy. V kolektivní výuce 

učitel zaznamenává klasifikaci do třídní knihy. 

 

Hodnocení v pololetí a na konci školního roku 

Žák je hodnocen známkou jak v pololetí, tak na konci školního roku, která 

vychází z klasifikace průběžné a z plnění předem stanovených kritérií. 

Základní kritéria: 

 docházka do výuky ZUŠ, pravidelnost, spolehlivost 

 domácí příprava, samostatnost 

 aktivní přístup, iniciativa 

 snaha o vlastní sebezdokonalování 

 propojení teorie s praxí 

 prezentace žáka a reprezentace školy 

 kolektivní zapojování a kreativita 

 účast a umístění v soutěžích a další 

Běžnou klasifikaci může nahradit i slovní hodnocení, zejména pak v oboru 

výtvarném a literárně-dramatickém. 
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Vysvědčení 

V prvním pololetí dostávají žáci vysvědčení ve formě výpisu, výroční 

vysvědčení na předepsaném blanketu s klasifikací za obě pololetí. Nelze-li žáka 

klasifikovat z jakýchkoli důvodů v 1. pololetí, je nutné ho klasifikovat 

nejpozději na konci 2. pololetí. Žáci přípravných oborů jsou klasifikováni na 

konci školního roku nebo obdrží potvrzení o absolvování přípravného studia 

příslušného oboru. 

 

 

8.1.2 Postupová kritéria 

 

Kritéria pro postup do vyššího ročníku 

 absolvování nejméně jednoho vystoupení, koncertu, výstavy, představení 

za školní rok nebo úspěšné vykonání komisionální zkoušky 

 

Kritéria pro absolvování stupně 

 splnění učebních osnov daných tímto ŠVP pro I. či II. stupeň ZUŠ 

s hodnocením nejhůře stupněm 3 (uspokojivý) 

 absolventský koncert, výstava, vystoupení, představení, případně 

komisionální zkouška před komisí nejméně tří učitelů (viz platná 

legislativa) 
 

Komisionální, postupové zkoušky 

 podléhají platné legislativě 

 učitel si může v odůvodněných případech (např. při dlouhodobé 

absenci žáka) vyžádat konání komisionální zkoušky 

 před koncem každého školního roku vykonají všichni žáci 

hudebního oboru postupovou zkoušku 

 postupové zkoušky hodnotí nejméně tříčlenná komise složená  

     z učitelů daného nebo příbuzného předmětu 

 známky se stanovují dohodou mezi členy komise a zapisují se do 

protokolu a žákovského sešitu 

 úspěšné vykonání postupové zkoušky je podmínkou postupu do 

vyššího ročníku 

 známka z postupové zkoušky nemusí být shodná se známkou na 

vysvědčení /konečné rozhodnutí při stanovení známky na 

vysvědčení stanoví učitel na základě pololetních nebo celoročních 

výsledků žáka/ 

 pokud žák nemůže ze zdravotních důvodů vykonat postupovou 

zkoušku, může ředitel na návrh a zodpovědnost učitele stanovit jiný 

termín zkoušky 
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8.2 ZÁSADY HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

 

 žák musí předem vědět, za co, jak a kdy bude hodnocen 

 vycházíme z pozitivního hodnocení žáka a bereme je především jako 

stimulační a motivační moment ve vzdělávání žáka 

 při hodnocení je možné zohlednit  momentální indispozici žáka 

 hodnotíme každou aktivitu žáka, jeho kladnou, ale i zápornou 

aktivitu ve vyučovací hodině i mimo ni 

 doporučuje se přihlédnout při hodnocení k věkovým a osobnostním 

zvláštnostem žáka, k jeho sociálnímu zázemí i ke zdravotním a jiným 

problémům během školního roku 

 jakékoli hodnocení žákům osobně, okamžitě a nezaujatě sdělíme, 

průběžně informujeme rodiče a jsme s nimi v kontaktu 

 vedeme žáky od nejmladšího věku k sebehodnocení a sebekontrole, 

což podpoří jejich sebedůvěru 

 s každým dítětem pracujeme citlivě, v určitých situacích /např.tíživá 

lidská i rodinná situace jako je rozvod rodičů aj./ můžeme napomoci 

žákovi dočasným zmírněním hodnocení 

 při veškerém hodnocení žáka uplatňujeme pedagogický takt a 

přiměřenou náročnost 

 sledování žákových výkonů a chování musí být soustavné, učitel 

provádí pravidelně jejich analýzu a případné závažnější problémy 

konzultuje s ředitelstvím školy 

 

 

8.3 OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY 

 

Vlastní hodnocení školy zpracováváme  na základě Vyhlášky č. 15/2005 Sb., 

kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 

hodnocení školy.   

Průběžně a systematicky škola sleduje výsledky následujících oblastí: 

 podmínky  vzdělávání 

 průběh vzdělávání 

 podpora školy žákům a studentům 

 spolupráce s rodiči, vliv vzájemných  vztahů školy, žáků, rodičů a 

dalších osob na vzdělávání 

 výsledky vzdělávání žáků a studentů 

 vedení a řízení školy 

 úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám 

vzdělávání a ekonomickým zdrojům 

 kvalita personální práce, další vzdělávání pedagogických pracovníků 
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8.3.1 Perspektiva plánování autoevaluačních činností školy 

 

Jelikož je evaluace chápána  jako proces systematického shromažďování 

informací, jejich analýzy a následného použití za účelem dalšího rozhodování, 

stává se nezbytnou zpětněvazebnou složkou každého vzdělávacího zařízení. Aby 

byla evaluace účinná, musí být prováděna pravidelně, systematicky, správně 

metodicky, podle předem stanovených kritérií. Musí být použitelná pro 

rozhodování a další plánování. 

Pro úspěšné zpracování každoroční autoevaluace školy je nutné jmenovat hlavní 

oblasti evaluace /výše uvedené v předchozí kapitole/, je charakterizovaná 

výchozími body: 

 dohodnutými cílovými oblastmi pro autoevaluaci 

 explicitním vyjádřením ukazateli kvality (kritérií, indikátory kvality) 

pro úspěch autoevaluace 

 plánem autoevaluace popisujícím, kdo bude data shromaždovat, kdy je 

bude shromažďovat a jaký bude zdroj informací 

 systematickým přístupem ke shromažďování a zaznamenávání 

informací, kdy všichni zúčastnění používají vhodné dohodnuté 

nástroje pro evaluaci 

V neposlední řadě je nutné začít každý sledovaný cíl otázkami typu: 

 V čem jsme dobří? (V čem jsem dobrý/á?) 

 Jak můžeme dosáhnout lepších výsledků? (Jak mohu dosáhnout lepších 

výsledků?) 

 Kdo – co nám může pomoci? (Kdo – co mi může pomoci?) 

 

Počáteční vhled do této problematiky obsahuje již konkrétní zpracování oblastí 

hodnocení a sledování, které jsou bezpodmínečným materiálem k autoevaluaci 

školy. Osoby pověřené sledováním a zpracováním údajů, resp. spolupracující 

kolektiv určuje ředitel školy, volba metod závisí na dohodě ředitele 

s pedagogickým kolektivem školy. Mohou být využívány formy a metody 

pozorovací /náhledy, náslechy, hospitace/, dále metoda experimentu nebo 

dotazníkové šetření, kontrola výsledků a statistika, eventuelně průzkum 

veřejného mínění a další. Pro sledování a hodnocení činností školy může sloužit  

střednědobý pětiletý plán, ve kterém je symbolicky zaznamenáno aktivum 

týkající se základních oblastí autoevaluačních činností školy. Pokud se tato 

metoda střednědobého plánování osvědčí, může být cyklicky používána i 

v dalších střednědobých obdobích činnosti školy. 
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         Soukromá základní umělecká škola v Blansku 

                           

      Střednědobé plánování autoevaluačních činností školy 
Oblast autoevaluace 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Podmínky 

vzdělávání  

  
  

Průběh 

vzdělávání 

 
  

  

Podpora žáků 

  
  

 
Spolupráce s 

rodiči  

 
  

 

Výsledky žáků 
  

  
 

Řízení školy    

  

Úroveň výsledků 

práce školy 

 

  
  

Kvalita 

personální 

práce, DVPP 

 
 

  
 

 

Vysvětlivky k symbolům: 

 Cílová oblast, zaměřujeme se právě na ni 

 Tuto oblast sledujeme, monitorujeme 

 

 


