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1 Identifikační údaje
1.1. Předkladatel:
v

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Židovská 8,
350 11 Cheb
IČO: 47722193
telefon a fax: 354422993, 607665330
E mail: zuscheb@,zuscheb.cz
www: zuscheb.cz

1.2. Zřizovatel:
Město Cheb, náměstí Krále Jiřího 10/14 350 20 Cheb I
IČO: 00253979
Zřizovací listina ze dne 10. 2. 2005
- Usnesení zastupitelstva města Chebu č. 113/30/2001 ze dne 21. června 2001
telefon 354440111
E mail: podatelna@cheb.cz

1.3. Platnost dokumentu
Datum účinnosti: 1. 9. 2012
K úpravám bude docházet lx do roka, vždy s účinností od 1.9. dalšího roku. Změny však budou zveřejněny do
konce června, aby se s nimi mohli seznámit rodiče.
1.4. Úprava dokumentu
Od 1.9.2015 vstupuje v platnost II. upravená verze ŠVP

V Chebu dne 1. 9. 2012
Jiří Smitek, ředitel ZUŠ Cheb
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2 Charakteristika školy
Výuka na naší škole je čtyř oborová:
hudební (dále jen HO)
taneční (dále jen TO)
výtvarný (dále jen VO)
literárně dramatický (dále jen LDO)
Celková kapacita školy

960 žáků

Co nabízí ZUŠ Cheb:
Výuku ve všech čtyřech oborech
přípravné studium pro děti 5 - 7 let
základní studium pro děti a mládež 7 - 14 let
v základním studiu pro mládež ve věku 14 - 19 let
ve studiu pro dospělé od 19 - 99 let (věková hranice neomezena)
Jak probíhá výuka?
Individuálně
Hudební obor - hra na klavír, na elektronické klávesové nástroje, housle, violu, violoncello, kontrabas, zobcovou
flétnu, flétnu, pikolu, klarinet, hoboj, saxofon, trubku, lesní roh, bicí nástroje atd.
Skupinová výuka
Jsou-li vyučováni dva žáci, pak jsou přítomni společně po celou dobu vyučovací hodiny, nikoliv individuálně.
Kolektivně (cca 4-70 žáků)
Komorní, souborová a orchestrální hra, sborový zpěv, hudební nauka. Korepetice v hudebním oboru v rozsahu 1
hodiny na plný úvazek.
Výuka pro dospělé
Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě
individuálního plánu výuky (zapsaného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu
jedné vyučovací hodiny týdně.
Kde probíhá výuka?
Hudební obor

Židovská 8
Hradební 61/2

Výtvarný obor

Židovská 8

Taneční obor

Hradební 2

Literárně dramatický

Židovská 8
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2.1 Charakteristika pedagogického sboru
Původní hudební škola byla německá, zřízená městem Cheb. Byla otevřena 1.6.1885 v budově Rudolfina v dnešní
Komenského ulici. Zároveň byla v Chebu také soukromá hudební škola pana Gustava Jůzy a v té se vyučovalo
Česky. Po válce byla škola provizorně otevřena 1. března 1946 v budově na třídě Obrněné brigády. Prvním
ředitelem byl pan Josef Šťastný. Brzy se ukázalo, že rychlému růstu školy tato budova nestačí, a tak již 1. září 1946
bylo zahájeno vyučování ve větší budově v ul. Kubelíkova č. 4 (dnešní Raifeisen banka). Od roku 1950 se škola
přestěhovala do Hradební ulice (budova KHS). V roce 1964 se škola přestěhovala do stávající budovy v Židovské
ulici. Na opravě budovy a zahájení výuky v nových prostorách má velké zásluhy tehdejší ředitel pan Miroslav
Mayer. Od 1.9.1972 se stal ředitelem školy pan Jaroslav Endršt, kterého vystřídal od 1. 7. 1990 ředitel pan Karel
Bosák do 31.07.2012. Od 1.8.2012 je ve funkci ředitele školy Jiří Smitek.
Od samého začátku činnosti školy se dařilo vychovávat výborné hudebníky. Prvními žáky byli Zdeněk Brož,
houslový virtuos a profesor pražské konzervatoře a Rudolf Uzel, koncertní mistr v Mariánských Lázních. Po
absolvování kroměřížské konzervatoře se vrací na školu Josef Jindra, Dobroslav Táborský, Karel Bosák. Žáci
školy se začínají prosazovat v národních a mezinárodních soutěžích. V roce 1958 zakládá učitel tehdejší LŠU pan
Václav Kučera mládežnický dechový orchestr. Za 55 let činnosti získal celou řadu mezinárodních ocenění.
Orchestr koncertoval takřka v celé Evropě, zavítal do Asie a Kanady. Jako jediný v České republice je členem
světové asociace show bandů - WAMSB. Výborným způsobem se zde projevuje mezinárodní spolupráce.
S orchestrem spolupracuje taneční skupina TO od roku 1970. Nelze zde vypsat všechny úspěchy této spolupráce,
proto jen ty největší.
1 místo Itálie, Monza
1 místo Německo, Postupim
1 místo Kanada, Calgary
2 místo Malajsie, Kuala Lumpur
1 místo Švýcarsko, Curych – světová soutěž: pochod, show, koncertní hraní – 3x první místo
2 místo Francie, Dijon
1 místo Norsko, Hamar, 3x první místo
Za dobu trvání absolvovala školu celá řada vynikajících muzikantů a pedagogů.
Ladislav Elgr, zpěv - Volks opera Vídeň Jana
Levicová, zpěv - Státní opera Praha Vlastimil
Mareš, klarinet - děkan AMU Praha
Pavel Nejtek, kontrabas - Česká filharmonie a prof. Pražské konzervatoře
Zbyněk Cícha, klarinet - Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK
Radim Vojíř, klavír - Konzervatoř Teplice
Pavel Hovorka, trubka - Jihočeský symfonický orchestr
Karel Hovorka, lesní roh - Západočeský orchestr Mariánské Lázně
Zdeněk Zdeněk, klavír - vynikající jazzový klavírista
Jiří Pohnán, trubka - AMU Praha
Veronika Jenšovská, zpěv - sólová zpěvačka ve švýcarské Basileji
Ve sledovaném období vychovala škola řadu ředitelů a učitelů ZUŠ a mnoho vynikajících amatérů, kteří se stali
neodmyslitelnou součástí regionálního chebského kulturního života. Radu úspěchů dosáhla škola i v ostatních
oborech - výtvarném, tanečním a literárně dramatickém.
V oblasti hospodářské se podařilo opravit zkušebnu MDO a tanečního oboru, třída HN je vybavena PC, byla
zakoupena nová vypalovací pec, hrnčířské kruhy, byly nakoupeny špičkové nástroje. Pracovní prostředí a
vytvořené podmínky odpovídají výsledkům výuky. Projektově je zpracována přístavba školy se třídami VO, bicích
nástrojů a nahrávacím studiem.
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Pedagogický sbor Základní umělecké školy Cheb je řadu let stabilizovaný, vyvážený a kvalifikovaný. Odborným
zaměřením i počtem učitelů plně pokývá šíři nabídky pro vzdělávání ve všech uměleckých oborech.

2.2 Dlouhodobé projekty a činnosti
FIJO, mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů, od roku 1970
koncerty bývalých žáků, kteří studují střední nebo vysoké umělecké školy, od roku 1976
koncerty učitelů, od roku 1978
pravidelné měsíční koncerty žáků od roku 1973
vánoční koncerty, od roku 1960
prezentace absolventů školy, koncerty, výstavy, od roku 1965
výchovné koncerty pro MŠ a ZŠ, od roku 1990

2.3 Regionální spolupráce
organizování okresních a krajských kol soutěže ZUŠ
Festival tvorby ZUŠ Karlovarského kraje 2006, 2008, 2010
spolupráce v rámci činnosti KUR ZUŠ Karlovarského kraje
spolupráce s karlovarským pracovištěm NIDV - stáže účastníků pedagogického studia ředitelů a odborné kurzy
pro učitele ZUŠ

2.4 Mezinárodní spolupráce
FIJO Cheb
partnerská smlouva mezi městy Cheb, Hof, Rheeden a Nižní Tagil
spolupráce mezi mládež, dechové orchestry - Nová Dubnica, Slovensko, Mór, Maďarsko

2.5 Projekty podporované EU
účast školy v operačním programu Vzdělání pro konkurenceschopnost: Podpora dalšího vzdělávání pro
konkurenceschopnost - podpora dalšího vzdělávání učitelů základních uměleckých škol Karlovarského kraje
Rozvíjíme nové trendy uměleckého vzdělávání - grantový projekt
ZUŠ Cheb jako partner projektu: Chebská pěší zóna

2.6 Vybavení školy a její podmínky
ZUŠ Cheb využívá pro svoji činnost dvě různá pracoviště, která jsou standardně vybavena hudebními nástroji,
audiovizuální a multimediální výpočetní technikou. Výtvarný obor má k dispozici tiskařský lis, hrnčířské kruhy,
vypalovací pec. Všechny učebny jsou plně pro výuku využity včetně koncertního sálu, zkušebny MDO, třídy na
bicí nástroje, tanečního sálu i výtvarných tříd a ateliéru. Škola disponuje inventářem kvalitních hudebních nástrojů,
které si mohou žáci za úplatu po dobu docházky do ZUŠ pronajmout.

6

3 Zaměření školy a její vize
Cílem uměleckého vzdělávání naší školy není pouze připravovat děti a mládež pro uměleckou dráhu, ale především
z nich vychovat citově bohaté osobnosti, poskytnou jim základy uměleckého vzdělání a rozhled, naučit je poznávat
kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím.
Jsme školou, která uplatňuje jak klasický styl výuky, tak výuky využívající moderní ICT vybavení.
Prosazujeme vzájemnou spolupráci všech čtyř oborů a co do kvality jejich srovnatelnou úroveň.
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4 Výchovné a vzdělávací strategie
Na úrovni uměleckých oborů naší školy učitelé společně uplatňují níže uvedené postupy výchovné a vzdělávací
strategie - pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků:

4.1 Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci
VO
učíme žáka ovládat základní vyjadřovací prostředky, poznávat různé výtvarné postupy a technologie, spojit
představu a záměr s materiálem, nástrojem, výtvarnou technikou
podporujeme individuální manuální a výtvarné schopnosti žáka
poznáváme stavební slohy, navštěvujeme výstavy, kde se setkáváme s dějinami výtvarného umění i
současnou tvorbou; prohlížíme sbírky reprodukcí, nahlížíme do publikací o umění a besedujeme nad
uměleckým dílem
TO
předáváme žákovi teoretické a praktické vědomosti o technice nebo technikách, sloužících k uměleckému
(tanečnímu) vyjádření
umožníme žákovi, aby se podílel na vytváření vlastního nebo společného cíle – choreografie
shlédneme dílo ze záznamu
jdeme na představení a diskutujeme o něm
LDO
rozvíjíme umělecké vlohy žáka prostřednictvím tvořivých dramatických a slovesných činností
shlédneme dílo ze záznamu, popř. navštívíme divadelní představení
besedujeme nad scénářem
provádíme rozbor postav a děje
HO
seznámíme žáka s nástrojem a vysvětlíme mu problematiku hry na jím zvolený nástroj, s jeho historií,
vývojem, stavbou, částmi, možnostmi využití v hudbě, vedeme žáka k trpělivosti a společně překonáváme
náročné začátky
snažíme se přistupovat ke každému žákovi individuálně, kromě jeho rozumových možností si všímáme
fyzických dispozic a od nich odvíjíme správné držení těla i nástroje při hře, dbáme na postavení rukou,
naučíme dítě vnímat tělo i nástroj jako jeden celek
aktivně zapojujeme žáky do hodiny, aby každý žák měl možnost se předvést, vyjádřit svůj názor (nejen ho
opakovat po učiteli)
využíváme a volíme různé metody a postupy, aby žák co nejlépe pochopil a osvojil si to, co se od něj
očekává, a učíme žáka, jak má samostatně cvičit
repertoár vybíráme spolu se žákem, pokusíme se žákovi ukazovat hudbu, která ho zajímá
skladbu sami interpretujeme a jdeme tak žákovi příkladem
přiblížíme žákovi stylové období, ve kterém byla skladba složena, seznámíme ho s autorem uměleckého díla
seznamujeme žáky s uměleckým dílem v podobě audio nahrávek, případně návštěvami koncertů, následně s
žákem diskutujeme o hodnotě díla, vysvětlíme, proč je či není umělecké
žákovi ukazujeme i hudbu, kterou třeba ještě nikdy neslyšel, a pokusíme se v tom hledat, co se mu v ní líbí a
proč, zkusíme si nějakou část skladby s ním zahrát

8

4.2 Strategie pro kompetenci osobnostně sociální
VO
teoreticky a prakticky i vlastním příkladem ho seznamujeme s pracovními návyky a poté je i vyžadujeme
vytváříme příznivé podmínky pro komunikaci, učitel a žák tvoří vzájemně se respektující dvojici
vhodně a záměrně motivujeme, prezentujeme práce
práci ve skupině chápeme jako prostředek sociálního kontaktu
vychováváme k aktivní spolupráci

TO
vyžadujeme, aby žák pravidelně a připravený docházel do hodin
motivujeme veřejným vystoupením, slovním hodnocením v hodinách
podporujeme žáky v tvůrčí aktivitě při tvoření choreografií při výuce i pro veřejná vystoupení

LDO
uplatňujeme princip dramatické hry při tvoření pracovních návyků a jejich dodržování
podporujeme společnou realizaci dramatického útvaru od jednoduché improvizace až ke společnému
dramatickému představení

HO
vysvětlujeme potřebu soustavné domácí přípravy (spolupráce s rodiči), snažíme se vysvětlit podstatu,
důležitost a pravidelnost cvičení, srovnáváme s jinými profesemi, kde je zapotřebí trénink
zjednodušíme žákovi domácí přípravu cvičebním plánem, aby věděl, co je v daném období nejdůležitější
cvičit, vysvětlíme, že úspěšnost výsledku není v délce, ale v poctivosti přípravy a kontrolujeme zpětnou
vazbu
k lepším výkonům motivujeme žáka slovním hodnocením, pochvalou, možností vystupování na veřejnosti či
účastí v soutěžích
podporujeme účast žáků na vystoupeních i mimo rámec ZUS (ve škole, kam dítě dochází, na letních táborech
atd.), vysvětlujeme důležitost vystoupení, dbáme, aby žák měl radost z vystoupení a ne strach
veřejným vystoupením vychováváme žáka k tomu, aby se zkoncentroval a nezapomněl to, co se naučil,
pěstujeme koncentraci, paměť a odbourávání i ovládání trémy
jakmile si osvojí základy hry, zapojíme žáka do komorní hry - základních souborů stejných nástrojů,
vyspělejší žáky do souborů kombinujících nástroje, protože zde si svoji spoluodpovědnost nejlépe tím, že
bude podávat co nejlepší výkony, bude umět přizpůsobit svůj výkon a pojetí hry k výkonům svých
spoluhráčů
rozvíjíme umění pohybovat se v konkurenčním prostředí (např. soutěže) a konkurencí motivovat k lepším
výkonům
umožníme žákům nahrát si vlastní repertoár - CD, DVD- např. po dvou ročnících, pro porovnání svého
uměleckého růstu
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4.3 Strategie pro kompetence kulturní
VO
•
•
•
•
•
•

hledáme paralely mezi uměleckým dílem a výtvarným projevem žáka
využíváme ukázky související s námětem, motivací, výtvarným problémem
hledáme paralely vlastní situace
nahlížíme na umění z pohledu historických vztahů, hledáme propojenost umění s vědou, fozofií, rostředím,
ve kterém žijeme
skrze vlastní aktivity navazujeme vztah k výtvarnému umění
uvědomujeme si, že čím větší je autorský podíl žáka, tím trvaleji si umělecké dílo zapamatuje

TO
•
•
•
•
•

navštěvujeme kulturní zařízení - taneční představení, galerie apod.
seznamujeme žáky s díly současných i nesoučasných autorů
poskytujeme žákovi historický přehled o vývoji oboru
dbáme, aby žák veřejně vystupoval na kulturních akcích pořádaných školou a při jiných
příležitostech a aby se jich účastnil i jako divák
dbáme, aby žák získané vědomosti dokázal předat svým vrstevníkům a potomkům, popř. je využil v dalším
studiu

LDO
• podporujeme interpretaci krátké autorské tvorby
• vedeme žáky k návštěvám divadelních představení - různých forem
• vedeme žáky k samostatnému, osobitému, přirozenému a přitom kultivovanému vyjadřování v
umělecké, ale také v sociální komunikaci
HO
•

učíme žáky milovat hudbu a umění, protože jsou dorozumívacími prostředky lidí, působí na člověka
emocionálně
• učíme žáky pochopit umělecký styl a vědět, že hudba rozvíjí lidské vnímání a porozumění
• snažíme se je vést k citové vazbě ke svému nástroji, jakožto prostředku k jejich hudebnímu vyjadřování,
aby si jej vážili a dobře se o něj starali
• vedeme žáky k návštěvě a k účinkování na koncertech různých žánrů, aby tak přispíval k udržování
kulturních hodnot a vedeme žáky ke kulturnímu chování při akcích (používat vhodné oblečení- odlišnost
od běžného života)
• nabízíme koncerty živé hudby, ale také videa, DVD a zajímavé pořady v televizi, rozhlase, - zajímavosti z
celého světa (umělecké a kulturní)
• zapojujeme rodiče do spolupráce se školou a do podpory školy v jejích aktivitách (pomocí SRPŠ)
• vedeme žáka k tomu, aby nastudované skladby dokázal interpretovat i po delším čase a vracel se k nim (i v
dospělosti), a tím je předával mladším sourozencům, svým dětem
• dáme mu dobrý kulturní základ do života, aby dokázal z nabytých vědomostí vytěžit co nejvíce, aby je byl
schopen předávat dál (např. již v dětství na základní škole, kde může předvést, že umí něco víc než jiní, a
popřípadě motivovat ostatní spolužáky, aby se přihlásili do ZUŠ)
• individuálně přistupujeme ke každému žákovi s plným vědomím toho, že z něj nemusí být budoucí
profesionál
• snažíme se vést žáka tak, aby nekončil hudební školou, ale šel dál ve svém vzdělání, žáka motivujeme k
přípravě ke studiu na konzervatoři nebo na umělecké škole
• učíme žáka, aby svým uměním udělal takový dojem na posluchače i pro sebe, aby lidé chtěli přijít znovu na
jeho koncert
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5 Vzdělávací obsah uměleckých oborů
5.1 Hudební obor
V odůvodněných případech může ředitel školy povolit rozšíření rozsahu výuky na 1,5 hodiny.

5.1.1 Studijní zaměření Přípravná hudební výchova
V předmětu připraná hudební výchova se žáci učí základním teoretickým poznatkům o hudbě. Prostřednictvím
praktických činností je rozvíjena jejich hudebnost.
Učební plán Přípravná hudební výchova
Předmět
Přípravná hudební výchova
Hra na nástroj
Celkem

1
1
2

Přípravná hudební výchova (PHV)
Po dobu jednoho roku si žáci osvojí základní hudební pojmy. Rozvíjení tonálního cítění, intonačních a rytmických
dovedností se uskutečňuje prostřednictvím písní a říkadel.
Žák
• zpívá jednoduché písně ve své hlasové poloze, dodržuje melodii a rytmus
• poznává zvuky hudební a nehudební
• zná tónovou řadu v rozsahu cl - c2
• rozlišuje dílky not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, půlová s tečkou)
• rozeznává takt 2/4, 3/4, 4/4
• používá jednoduché nástroje k doprovodu písní

5.1.2 Vyučovací předmět Hudební nauka
V předmětu hudební nauka se žáci učí základním teoretickým poznatkům o hudbě. Prostřednictvím praktických
činností je rozvíjena jejich hudebnost, proto je hudební nauka nerozdílnou součástí výuky v hudebních oborech
ZUŠ.
Žáci, kteří nemohou v odůvodněných případech navštěvovat výuku hudební nauky, mohou splnit osnovy tohoto
předmětu při individuální výuce hry na nástroj na základě žádosti rodičů a schválení ředitelem školy a vypracování
testu v pololetí a na konci školního roku.

Učební plán Hudební nauka
Předmět

l.r.

2.r.

3.r.

4.r.

5.r.

Hudební nauka

1

1

1

1

1

Sdružená hudební nauka

1

-

-

-

-

1.
ročník
Žák
rozlišuje pojmy zvuk, tón, zná vlastnosti tónů
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zná noty čtvrťová s tečkou, osminová + pomlky
umí hudební abecedu a noty g - g2
rozezná podle sluchu dur a moll tónorod
umí stupnice C, G, D, F + příslušné akordy
ovládá základní dynamické funkce a tempové označení
zná funkce posuvek
pozná basový klíč a notu f
2. ročník
Žák
zná noty šestnáctinové a pomlky
rozlišuje celé tóny a půltóny
orientuje se v taku 3/8, 6/8, 4/4 a alla breve
ovládá stupnice durové do předznamenání 4# (G,D,A,E)
ovládá stupnice durové do předznamenání 4b (F,B, Es, As)
vytvoří základní kvintakordy T, D, S
dokáže pojmenovat základní intervaly
vytvoří základní intervaly čisté a velké
ovládá noty v basovém klíči ( cl - c )
zná některé hudební nástroje (strunné, dechové)
3. ročník
Žák
ovládá noty s posuvkami v houslovém a basovém klíči (ti, kteří ho nepoužívají, jen pasivně)
zná stupnice do 5#, 5b
rozliší melodii dur a moll
zvládá mollové stupnice do 3# a bé
vytvoří a určí intervaly čisté, velké, malé
zná takt 3/8, 6/8
zná další dynamická, tempová, přednesová označení
prohloubí znalost ostatních hudebních nástrojů (ukázka nástroje, poslech)
seznamuje se skladateli B. Smetanou, A. Dvořákem, E. Griegem ...
zaznamená jednoduchou melodii a rytmus
4. ročník
Žák
zná stupnice durové
zná stupnice mollové do 5#, 5b
zná dvojité posuvky, enharmonické tóny
tvoří a určuje intervaly čisté, velké malé, zvětšené a zmenšené z čistých
tvoří a určuje obraty kvintakordu dur
zapíše jednoduchou melodii a rytmus
orientuje se v taktech 2/2, 3/2
seznamuje se s dalšími skladateli, J. Jindřichem
pozná melodické ozdoby
pozná střídavé takty v písni
seznámí se s rozdělením nástrojů do nástrojových skupin
5. ročník
Žák
zná stupnice durové, mollové s #, b
seznámí se C klíči
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zná kvintakord dur, moll, zvětšený, zmenšený
sestaví D7
určuje druh nástroje
seznámí se s rozdělením hudby do historických epoch
zná intervaly čisté, velké, malé, zvětšené a zmenšené z čistých a velkých
chápe a užívá nejdůležitější hudební pojmy, značky, názvosloví
zapíše melodické a rytmické útvary

Sdružená hudební nauka
Toto vyučování během jednoho roku navštěvují žáci, kteří nastoupí do ZUŠ ve druhé nebo vyšší třídě ZŠ.
Žák
zpívá ve své hlasové poloze, dodržuje melodii a rytmus
rozlišuje délky not a pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová, půlová s tečkou, čtvrťová s tečkou)
orientuje se v houslovém klíči v rozsahu g - g2
zná funkci posuvek
zná durové stupnice C, G, D, A, F dur
rozezná takt 2/4, 3/4, 4/4
zvládá základní dynamická a tempová znaménka

5.1.3 Studijní zaměření Hra na klavír
Studijní zaměření vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na klávesové nástroje.
Ve hře na klavír žáci zvládají technické a výrazové prostředky, čímž se stávají Prostředníky k vyjádření hudebních
myšlenek k reprodukci přiměřených skladeb sólových, ansámblových a komorních, popřípadě vlastní improvizace.

Učební plán Hra na klavír
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně nástroj a 1 hodina PHV
nebo HN
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na klavír
Komorní a souborová hra*
Hudební nauka
*poznámka:

2. r.
1

1

1

3. r.
1
1*
1

4. r.
1
1*
1

5. r.
1
1*
1

6. r.
1
1

volitelný předmět čtyřruční hra, komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv,
hra z listu, klavírní doprovod
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na klavír
Komorní a souborová hra*
*poznámka:

l. r.
1

l. r.
1
1

2. r.
1
1

3. r.
1
1

4. r.
1
1

volitelný předmět čtyřruční hra, komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv ,
hra z listu, klavírní doprovod
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení
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7. r.
1
1

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na klavír
Přípravné studium
Žák
dokáže popsat nástroj
sedí u nástroje správně a uvolněně
zvládá orientaci na klaviatuře
dokáže hrát úhozy portamento, staccato, legato
zahraje a transponuje jednoduchou píseň
orientuje se v jednoduchém notovém zápise
dokáže doprovodit jednoduchou píseň pomocí dudácké kvinty
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák
zvládá základní úhozové prvky - tenuto, legato, staccato
orientuje se v jednoduchém notovém zápise
ovládá dle svých schopností hru dvojhmatů a tříhlasých akordů
zná základní dynamická a tempová označení a využívá je při interpretaci
zahraje jednoduchou skladbu zpaměti
2. ročník
Žák
používá pedalizaci dle návodu pedagoga
zvládá hru v rychlejším tempu
dokáže hrát stupnice a akordy s obraty dohromady protipohybem
dokáže využívat při hře dynamické prvky
je schopen kontrolovat sluchem souhru při čtyřruční hře
dokáže interpretovat skladbu při koncertním vystoupení zpaměti
3. ročník
Žák
zvládá všechny druhy úhozů: staccato, legato, portamento
ovládá stupnice dur od bílých kláves v protipohybu s akordy dohromady
zvládá prstovou techniku na úrovni odpovídajících etud
zvládá hudební styly: baroko, klasicismus a romantismus dle svých schopností
4. ročník
Žák
zvládá hru stupnic dur a moll s akordy v protipohybu nebo rovném pohybu
zvládá prstovou techniku
samostatně používá dynamická označení
dokáže pedalizovat pomocí pedálu současného a synkopického
dokáže se orientovat ve hře z listu na úrovni 1. ročníku
zahraje zpaměti více skladeb
5. ročník
Žák
zvládá hru stupnic dur i moll v rovném pohybu
zvládá prstovou techniku
zahraje jednoduché melodické ozdoby
využívá dle svých schopností technické prvky ve skladbách různých hudebních stylů
zvládá hru z listu na úrovni skladeb 1. a 2. ročníku
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uplatňuje sluchovou kontrolu při čtyřruční hře
s pomocí pedagoga pedalizuje a uplatňuje dynamické prvky
interpretuje přednesové skladby při koncertních vystoupeních
6. ročník
Žák
pokračuje ve hře stupnic dur i moll
zvládá 4hlasý akord s obraty
zvládá technické prvky
orientuje se v různých hudebních stylech dle svých možností
využívá při hře dynamiku, melodické ozdoby, je schopen agogických změn
zvládá hru 4ručně a je schopen sluchové kontroly
nastuduje více skladeb zpaměti
7. ročník
Žák
zvládá stupnice dur i moll v kombinovaném pohybu a velký rozklad akordu zvlášť
rozlišuje různé hudební styly dle svých možností
samostatně se orientuje ve hře z listu
samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
vnímá náladu skladby a je schopen tuto náladu vyjádřit elementárními výrazovými prostředky
nastuduje skladby různých hudebních období zpaměti a ukončí 7. ročník I. stupně absolventským
vystoupením, nebo závěrečnou zkouškou
Základní studium II. stupně
1.-4. ročník
Žák
uplatňuje všechny získané dovednosti a vědomosti při nastudování repertoáru
s pomocí pedagoga zvládá repertoár širšího rozsahu
zvládá korepetice mladších žáků dle svých schopností
aktivně se účastní komorní nebo čtyřruční hry (dle svých možností)
ukončí studium veřejným absolventským vystoupením, na kterém předvede získané dovednosti v průběhu
studia v ZUŠ

5.1.4 Hra na elektronické klávesové nástroje
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba
modul A - Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) a jejich ovládání.
Ve hře na elektronické klávesové nástroje se žáci učí současně hry na moderní nástroj a skladatelským technikám.
Nástroj je přizpůsoben k použití široké veřejnosti, vede jak k hudebnímu vývoji amatérů, ale i profesionálů,
využívá akordových značek a multimédií.

Učební plán Hra na elektronické klávesové nástroje Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně nástroj a 1 hodina PHV nebo
HN
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Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na klavír
Komorní a souborová hra*
Hudební nauka
*poznámka:

2. r.
1

1

1

3. r.
1
1*
1

4. r.
1
1*
1

5. r.
1
1*
1

6. r.
1
1

volitelný předmět čtyřruční hra, komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv ,
hra z listu, klavírní doprovod
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na klavír
Komorní a souborová hra*
*poznámka:

l.r.
1

1. r.
1
1

2. r.
1
1

3. r.
1
1

4. r.
1
1

volitelný předmět čtyřruční hra, komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv,
hra z listu, klavírní doprovod
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na elektronické klávesové nástroje
Přípravné studium
Žák
dokáže popsat nástroj a základní pravidla péče o nástroj
hravou formou používá základní postavení rukou na klaviatuře
využívá základní úhozy pro hru na elektronický klávesový nástroj
reprodukuje jednoduché melodie dle sluchu, popř. z listu v rozsahu jedné oktávy
využívá jednoprstý doprovod k jemu oblíbeným jednoduchým písním
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák
dokáže hrát všemi prsty
uvědomuje si hru konkrétních tónů, dokáže je přečíst
dokáže zahrát stupnice v jedné oktávě, akordy a jejich obraty (zvlášť)
dokáže zahrát jednoduchou lidovou píseň (v durových tóninách) s jednoprstým doprovodem
2. ročník
Žák
zvládá hru stupnic přes dvě oktávy zvlášť
dokáže hrát podle základních akordových značek
zvládá hru v rychlejším tempu
hraje jednoduché lidové písně
3. ročník
Žák
rozliší dur, moll akordy i tóninu
prakticky využívá dominantní septakord s obraty v jednoduchých tóninách
zvládá prstovou techniku na elementární úrovni
má přehled o základních zvukových barvách
samostatně volí ve zvukovém rejstříku a výběru stylu
používá formální části doprovodu (intro, ending, fill in)
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l.r.
1
1

4. ročník
Žák
zvládá synkopické rytmy, předpjaté tóny, trioly, tečkované rytmy v rychlejších notách
orientuje se v obsluze při zapojování nástroje v účinkování v souboru
využívá svoje schopnosti v souborové hře
rozvíjí prstovou techniku na úrovni Album etud II
5. ročník
Žák
využívá hru akordů maj7, sus4, nónový akord včetně jejich obratů
samostatně účinkuje v souboru
v souboru je schopen zahrát těžší sólo
využívá plný rozsah nástroje
zvládá doprovodit píseň bez automatického doprovodu a zahraje jednoduchou klavírní skladbu
6. ročník
Žák
v souboru využívá své znalosti v instrumentaci
rozvíjí dovednosti v klavírní hře
dokáže interpretovat jednoduchou jazzovou nebo populární skladbu
orientuje se ve stylech country a folk
7. ročník
Žák
využívá interpretační dovednosti výběrem skladeb složitějšího charakteru, skladeb jazzových či
populárních žánrů s důrazem na harmonickou a melodickou přesnost provedení, správného výběru
zvukového rejstříku
zvládá obtížnější klavírní skladby
ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením, nebo závěrečnou zkouškou
Základní studium II. stupně
1.-4. ročník
Žák
dokáže se orientovat ve hře z listu
zvládá technické prvky klavírní hry
rozlišuje hudební žánry - jazz, pop, country (dle svých možností)
vytvoří akordický doprovod
dokáže se zapojit do souborové hry
zvládá korepetice mladších žáků
ukončí studium veřejným absolventským vystoupením, nebo závěrečnou zkouškou
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5.1.5 Studijní zaměření Hra na housle
Učební plán Hra na housle
Přípravné studium

formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 roky - 1 hodina týdně nástroj
Základní studium I.stupně
Předmět
Hra na housle
Komorní a souborová hra*
Hudební nauka
*poznámka:

2. r.
1

1

1

3. r.
1
1*
1

4. r.
1
1*
1

5. r.
1
1*
1

6. r.
1
1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na housle
Komorní a souborová hra*
*poznámka:

l.r.
1

1. r.
1
1

2. r.
1
1

3. r.
1
1

4. r.
1
1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na housle
Přípravné studium
Žák:
umí popsat části houslí a smyčce -dokáže správně stát a držet nástroj
zvládá hrát celým smyčcem - horní i dolní polovinou, kombinace
zná hodnoty not a pomlk
ovládá správné stavění prstů na struny
zvládá základní prstoklad postupně na struně A, D, G
zvládá hru písní na jedné struně pizzicato
dokáže zopakovat zahrané téma na prázdných strunách

Základní studium I. stupně

1. ročník
Žák:
zopakuje zahrané téma na jedné struně
ovládá přirozené a uvolněné držení těla, stálou kontrolu držení houslí i smyčce
ovládá stupnice v základním prstokladu v rozsahu jedné oktávy
využívá na stupnicích kombinaci smyků dělení smyčce
dokáže spojit notový zápis s hrou
hraje zpaměti lidové písně
2. ročník
Žák:
ovládá správné návyky při držení houslí a smyčce -dbá na kvalitu tónu
zvládá prstoklad základní, zvýšený druhý prst, zvýšený třetí prst
dokáže chromatické posuny prstů mezi probíranými prstoklady
rozlišuje základní dynamické rozdíly- forte, mezzoforte, piano
ovládá detasche, legato
zvládá zvyšování pohyblivosti prstů levé ruky
zahraje kratší skladby zpaměti

18

7. r.
1
1

3. ročník
Žák:
ovládá hru prstokladů - základní, zv.2, zv.3. a stupnic a etud k nim náležících
využívá hru detasche, legato, staccato a její kombinace
rozšiřuje dynamiku hry cresc. a decresc.
rozvíjí hru zpaměti
uplatňuje souhru - dueta
4. ročník
Žák:
orientuje se ve všech prstokladech v první poloze a jejich vzájemném spojování
dbá na kvalitu tónu
seznamuje se s vibratem
ovládá stupnice dur i moll a rozložený kvintakord v první poloze
smykové a rytmické změny
dokáže lehčí skladby zahrát z listu
uplatňuje hru zpaměti
zapojuje se do komorní nebo souborové hry
4. ročník
Žák:
ovládá hru ve třetí poloze
zdokonalí techniku levé ruky
zvládá smyky martelé, staccato, řadové staccato
uplatňuje při hře vibrato
zvládá hru různých slohových období
zvládá hru z listu
5. ročník
Žák:
orientuje se v dalších polohách - pátá, druhá, a využívá je při hře stupnic přes tři oktávy a při hře etud
ovládá hru v rychlejších tempech a náročnějších rytmech
uplatňuje neustále sluchovou sebekontrolu
dbá na kvalitu tónu a intonaci
využívá hru melodických ozdob
dokáže samostatně nastudovat lehčí skladbu
6. ročník
Žák:
dokáže využít dosud získané dovednosti a návyky
dokáže uplatnit samostatný hudební projev
umí využít hru v různých polohách, jejich plynulé výměny
zahraje skladby většího rozsahu
uplatňuje se v komorním nebo souborovém seskupení
ukončí studium prvního stupně veřejným vystoupením

Základní studium II.stupně
1 . - 4 . ročník
Žák:
využívá získané hudební vědomosti a dovednosti k samostatnému studiu skladeb
orientuje se v notovém zápisu, samostatně řeší prstoklady a smyky
dokáže zhodnotit svůj výkon
zapojuje se do souborové hry
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pozná co nejvíce houslové literatury

5.1.6 Studijní zaměření Hra na violu
Hra na violu klade na hráče zvýšené fyzické nároky, proto jí předchází lira na housle jako přípravný nástroj.
Znalosti a dovednosti, získané při studiu na housle, žák uplatňuje při studiu hry na violu. S výukou na violu začíná
podle jeho fyzických schopností.

Učební plán Hra na violu
Přípravné studium

formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 roky- 1 hodina týdně nástroj

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na violu
Základní studium I.stupně
Předmět
Hra na violu
Komorní a souborová hra*
Hudební nauka
*poznámka:

2. r.
1

1

1

3. r.
1
1*
1

4. r.
1
1*
1

5. r.
1
1*
1

6. r.
1
1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv, hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na violu
Komorní a souborová hra*
*poznámka:

l.r.
1

l.r.
1
1

2. r.
1
1

3. r.
1
1

4. r.
1
1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv, hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Přípravné studium
Žák:
umí popsat části violy a smyčce
dokáže správně stát a držet nástroj
zvládá hrát celým smyčcem - horní i dolní polovinou, kombinace
zná hodnoty not a pomlk
ovládá správné stavění prstů na struny
zvládá základní prstoklad postupně na struně A, D, G
zvládá hru písní na jedné struně pizzicato
dokáže zopakovat zahrané téma na prázdných strunách

Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
zopakuje zahrané téma na jedné struně
ovládá přirozené a uvolněné držení těla, stálou kontrolu držení violy i smyčce
ovládá stupnice v základním prstokladu v rozsahu jedné oktávy
využívá na stupnicích kombinaci smyků dělení smyčce
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7. r.
1
1

dokáže spojit notový zápis s lirou
hraje zpaměti lidové písně
2. ročník
Žák:
ovládá správné návyky při držení violy a smyčce
dbá na kvalitu tónu
zvládá prstoklad základní, zvýšený druhý prst, zvýšený třetí prst
dokáže chromatické posuny prstů mezi probíranými prstoklady
rozlišuje základní dynamické rozdíly- forte, mezzoforte, piano
ovládá detasche, legato
zvládá zvyšování pohyblivosti prstů levé ruky
zahraje kratší skladby zpaměti
3. ročník
Žák:
ovládá hru prstokladů - základní, zv.2, zv.3. a stupnic a etud k nim náležících
využívá hru detasche, legato, staccato a její kombinace
rozšiřuje dynamiku hry cresc. a decresc.
rozvíjí hru zpaměti
uplatňuje souhru - dueta
4. ročník
Žák:
orientuje se ve všech prstokladech v první poloze a jejich vzájemném spojování
dbá na kvalitu tónu
seznamuje se s vibratem
ovládá stupnice dur i moll a rozložený kvintakord v první poloze - smykové a rytmické změny
dokáže lehčí skladby zahrát z listu
uplatňuje hru zpaměti
zapojuje se do komorní nebo souborové hry
5. ročník
Žák:
ovládá hru ve třetí poloze
zdokonalí techniku levé ruky
zvládá smyky martelé, staccato, řadové staccato
uplatňuje při hře vibrato
zvládá liru různých slohových období
zvládá hru z listu
6. ročník
Žák:
orientuje se v dalších polohách - pátá, druhá, a využívá je při hře stupnic přes tři oktávy a při hře etud
ovládá hru v rychlejších tempech a náročnějších rytmech
uplatňuje neustále sluchovou sebekontrolu
dbá na kvalitu tónu a intonaci
využívá liru melodických ozdob
dokáže samostatně nastudovat lehčí skladbu
7. ročník
Žák:
dokáže využít dosud získané dovednosti a návyky
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dokáže uplatnit samostatný hudební projev
umí využít hru v různých polohách, jejich plynulé výměny
zahraje skladby většího rozsahu
uplatňuje se v komorním nebo souborovém seskupení
ukončí studium prvního stupně veřejným vystoupením

Základní studium Il.stupně
1 . - 4 . ročník
Žák:
využívá získané hudební vědomosti a dovednosti k samostatnému studiu skladeb
orientuje se v notovém zápisu, samostatně řeší prstoklady a smyky
dokáže zhodnotit svůj výkon
zapojuje se do souborové hry
pozná co nejvíce houslové literatury

5.1.7 Studijní zaměření Hra na violoncello
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na smyčcové nástroje.
Violoncello jako smyčcový nástroj si svůj respekt vydobyl nejen historicky, ale také díky svým zvukovým barevným možnostem. Právě pro hlubší sametový tón je velmi vyhledávaným hudebním nástrojem. V praktickém
hudebním životě se uplatňuje sólově, ale zejména v komorní a souborové hře.
Učební plán Hra na violoncello Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně
Učební osnovy Hra na violoncello
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na violoncello
Komorní a souborová hra*
Hudební nauka
*poznámka:

2. r.
1

1

1

3. r.
1
1*
1

4. r.
1
1*
1

5. r.
1
1*
1

6. r.
1
1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na violoncello
Komorní a souborová hra*
*poznámka:

l. r.
1

l. r.
1
1

2. r.
1
1

3. r.
1
1

4. r.
1
1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Přípravné studium
Žák
umí správně držet nástroj, sedět u nástroje
učí se správně tah a držení smyčce
orientuje se na strunách
hraje jednoduché písně pizzicato
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7. r.
1
1

Základní studium I. stupeň
Žák
1. ročník
orientuje se v F klíči
ovládá stupnice v základní poloze
nacvičuje hru legato
hraje v 1. poloze
2. ročník
Žák
kontroluje postavení levé ruky
osvojuje si základní smyky
zvládá výměnu základní a 7. polohy
ovládá některé stupnice přes 1 oktávu
3. ročník
Žák
pracuje s tóny
hraje některé stupnice přes 2 oktávy
osvojuje si širokou polohu
nacvičuje souhru - dueta, tria
4. ročník
Žák
dbá na kvalitu tónu - dynamika, vibrato
rozvíjí techniku a zběhlost prstů
zapojuje se do souborové hry - tria, kvarteta
procvičuje výměny do nižších poloh
ovládá stupnice do 4 křížků a 4 b
věnuje se hře z listu
5. ročník
Žák
upevňuje získané návyky a dovednosti
zvládá hru přes tři oktávy u vybraných stupnic
orientuje se v tenorovém klíči
hraje jednoduché party z listu
seznamuje se s hrou jednoduchých dvojhmatů
6. ročník
Žák
zdokonaluje prstovou zběhlost
věnuje pozornost kvalitě tónu a frázování
poznává různé slohy skladeb
zvládá výměny smyků
zdokonaluje hru v polohách

7. ročník
Žák
upevňuje získané dovednosti a návyky
snaží se o kulturu tónu
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věnuje pozornost intonaci
rozšiřuje si svůj repertoár
ukončí základní studium absolventským koncertem
II. stupeň základního studia
1.-4. ročník
Žák
využívá získané skutečnosti
zapojuje se do komorní a orchestrální hry
zdokonaluje technickou hru a výraz
rozšiřuje repertoár o další skladby různého charakteru a obsazen

5.1.8 Studijní zaměření Hra na kontrabas
Studijní zaměření vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na smyčcové nástroje.
Hra na kontrabas je vhodnou alternativou pro hráče, kteří chtějí uplatnit své muzikantské cítění. Samotný nástroj
poskytuje mnoho možností vyjádření rytmických a melodických prvků ve hře. Využití zvuku kontrabasu je
širokospektré jak v komorní, souborové, orchestrální hře tak jazzu i folkloru.

Učební plán Hra na kontrabas
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně nástroj a 1 hodina hudební
nauky
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na kontrabas
Komorní a souborová lira*
Hudební nauka
*poznámka:

2. r.
1

1

1

3. r.
1
1*
1

4. r.
1
1*
1

5. r.
1
1*
1

6. r.
1
1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na kontrabas
Komorní a souborová hra*
*poznámka:

l.r.
1

l.r.
1
1

2. r.
1
1

3. r.
1
1

4. r.
1
1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na kontrabas
Přípravné studium
Žák
popíše nástroj
seznamuje se a používá přípravné uvolňovací cviky pro pravou a levou ruku
rozvíjí své rytmické schopnosti
dokáže zopakovat jednoduchý rytmický a melodický motiv
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7. r.
1
1

Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák
umí popsat nástroj a osvětlit jeho využití v hudbě
umí popsat ladění nástroje (notaci na prázdných strunách)
ovládá správné držení nástroje, základy techniky hry
ovládá jednoduchá prstová cvičení
užívá správné postavení levé ruky
při hře využívá hru na prázdných strunách
2. ročník
Žák
ovládá notaci základní a 1. polohy
ovládá hru jednoduchého rytmického motivu zpaměti
používá synchronizaci pravé a levé ruky
při hře využívá dynamiku přednesu
rozvíjí techniku hry na nástroj
zná a používá uvolňovací cviky
užívá správné držení smyčce
3. ročník
Žák
ovládá kompletní notaci do 1. polohy
orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
dle svých individuálních schopností hraje stupnic F-dur, B-dur s rozloženými akordy
dle svých individuálních schopností hraje zpaměti jednoduchou skladbu
vnímá náladu skladby a vyjadřuje jí elementárními výrazovými prostředky
uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem
využívá základní technické návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, postavení levé ruky, držení
smyčce)
4. ročník
Žák
orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a jejich notovém zápisu
zvládá hru s přesuny ze základní do 1. polohy
je schopen intonační sebekontroly
využívá tónovou kulturu přednesu
zapojuje se do komorní nebo souborové hry
využívá technické a výrazové prostředky
5. ročník
Žák
zahraje zpaměti jednoduchou skladbu
orientuje se v notaci a prstokladu na hmatníku do 2. polohy
uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem
ovládá dosud probrané technické prvky
6. ročník
Žák
orientuje se v akordických značkách
interpretuje přiměřeně obtížné skladby s využitím výrazových prostředků
zvládá hru z listu a hru zpaměti
připravuje se samostatně na vystoupení
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uplatňuje se při hře v komorních (souborových) uskupeních
7. ročník
Žák
ovládá základní nástrojovou techniku, hraje s tónovou kulturou
orientuje se v notovém zápise i ve složitějších rytmech
interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů
podle svých individuálních schopností doprovází podle notace i akordických značek vytváří vlastní doprovod
uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových uskupeních
ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák
samostatně se připravuje na vystoupení
samostatně studuje přiměřeně obtížnou skladbu a vkládá do ní vlastní projev
ovládá funkci pravé i levé ruky ( spiccato, martelé )
2.-4. ročník
Žák
využívá výměny poloh a používá jejich spojování
dodržuje intonační čistotu a tónovou kulturu
ovládá techniku hry (držení smyčče, uvolněnost pravé ruky, správná funkce zápěstí)
uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových uskupeních

5.1.9 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu
CHARAKTERISTIKA
Ke hře na zobcovou flétnu přijímáme děti už od 5 let. V průběhu studia se děti mohou postupně
seznámit se všemi druhy zobcových fléten od sopránové, přes altovou, tenorovou, sopraninovou až po
basovou flétnu. Současně s nástrojem děti navštěvují skupinovou výuku PHV (přípravná hudební
výchova) nebo HN (hudební nauka), kde získávají znalosti z hudební teorie. Tento dechový nástroj
prošel v posledních letech zásadním vývojem. Původně přípravný nástroj lze dnes už studovat jako
hlavní obor na několika konzervatořích v ČR.
Ve studijním zaměření hra na zobcovou flétnu je realizovaná výuka přípravného studia v délce 1 -3 roků
a následně I. a II. stupeň základního studia.
V přípravném studiu se seznamují s nástrojovými dovednostmi na základní úrovni.
Zvládají zahrát jednoduchou melodii. Proj evují přirozenou hudebnost, kladný vztah k hudbě a k
nástroji. Žáci získají základní hudební dovednosti. Důležité je se v tomto období naučit správně dýchat
a osvojit si správný postoj při hře na zobcovou flétnu.
I. stupeň studia trvá po dobu 7 let. Od 1. ročníku se navazuje na dovednosti získané v přípravném
studiu. Rozvíjí se prstová technika, barva zvuku, upevňují se dýchací návyky. Je možnost velkého
výběru z flétnových škol a proto se repertoár sestavuje dle individuálního zaměření a dispozic žáka.
Žáci vystupují na veřejnosti jak v rámci sólové hry, tak i se školními soubory.
Na předešlé studium plynule navazuje II. stupeň a trvá čtyři roky. V tomto studiu žák využívá své
nabyté znalosti a schopnosti a dále je rozšiřuje.
Cílem celého studia zobcové flétny je poučená interpretace z hlediska žánru i stylového období. Po
celou dobu studia je žák veden k účasti i v mimoškolních aktivitách, jako jsou koncerty a jiné veřejné
kulturní akce.
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Učební plán Hra na zobcovou flétnu Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let

Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na zobcovou flétnu
Komorní a souborová hra*
Hudební nauka
*poznámka:

2. r.
1

1

1

3. r.
1
1*
1

4. r.
1
1*
1

5. r.
1
1*
1

6. r.
1
1

7. r.
1
1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na zobcovou flétnu
Komorní a souborová hra*
*poznámka:

1. r.
1

l. r.
1
1

2. r.
1
1

3. r.
1
1

4. r.
1
1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na zobcovou flétnu
Přípravné studium
Žák
zvládá základní péči o nástroj
osvojuje si základy hry na zobcovou flétnu, zejména držení flétny
ovládá techniku správného dýchání, nasazení a tvoření tónu
pomocí hudebních her, hádanek a napodobováním rozvíjí rytmické i melodické cítění získané v předmětu
Hudební nauka
uvědomuje si čistou intonaci
dovede opakovat lehké rytmické útvary
čte noty a dodržuje správný rytmus
na odpovídající úrovni dokáže hrát lidové písně nebo jednoduché přednesové skladby
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák
zvládá správné držení těla a nástroje při hře
věnuje pozornost dechové technice
umí tvořit kvalitní tón a čistě nasazuje
orientuje se v jednoduchém notovém zápise
zdokonalí techniku prstů a smysl pro rytmus
umí základní hmaty v 1. a částečně 2. oktávě
na odpovídající úrovni dokáže hrát lidové písně nebo tance různého období
orientuje se v základních rytmech (2/4, 4/4 takt) a v souhře s doprovodem
2. ročník
Žák
ovládá správný postoj a držení nástroje
umí nasazovat a tvořit čistý, znělý tón
využívá základní technické dovednosti
je schopen správně přečíst notový zápis lehčí skladby
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rozlišuje nálady skladeb, věnuje pozornost nádechům a intonaci
rozvine kvalitu tónu a zdokonalí své rytmické a tempové cítění
rozliší základní dynamiku a frázování
je schopný zadanou skladbu interpretovat zpaměti
je schopen hrát s doprovodem (např. flétna, klavír, kytara, cembalo)
poznává podle sluchu i notového zápisu legato a staccato
hraje rovným tónem bez vibrata
3 ročník
Žák
zdokonalí svoji prstovou techniku a intonační jistotu
umí pracovat s dechem, čistě nasazuje, dbá na kvalitu tónu
klade větší důraz na intonaci při hře v duu
je schopen správně přečíst a interpretovat notový zápis lehčí skladby
dokáže podle svých schopností nastudovat a hrát zpaměti přiměřeně náročnou skladbu
v rámci svých možností umí zahrát jednoduchou melodii podle sluchu
vnímá náladu a charakter skladby, dokáže jej vyjádřit
věnuje více pozornosti barvě tónu
uplatňuje své dovednosti v souhře s dalším nástrojem
při hře využívá základní návyky, jako je správná dechová technika, přirozený postoj a správné držení nástroje
4. ročník
Žák
rozvíjí dosažené schopnosti a dovednosti získané v předchozích ročnících
ovládá správné dýchání při hře
umí správně nasadit a ukončit tón
hraje kultivovaným tónem
dbá na správné dělení melodických frází
respektuje dynamiku a artikulaci
podle individuelních možností hraje na altovou zobcovou flétnu
zapojuje do hry další výrazové prvky hry (melodické ozdoby, agogika)
hraje přednesové skladby a dvojhlasy náročnějšího charakteru
hraje zpaměti skladby přiměřené svým schopnostem
podle svých možností se uplatňuje v komorní nebo souborové hře
je schopen samostatně posuzovat obtížnost skladby
5. ročník
Žák
použije získané dovednosti ve hře na altovou zobcovou flétnu
zdokonalí a využívá své výrazové prostředky (dynamika, ozdoby, agogika)
dbá na intonační čistotu, kulturu tónu a rytmickou přesnost
interpretuje skladby různých žánrů a stylových období
zvládá hru v rychlejším tempu a hru zpaměti
samostatně nastuduje lehčí skladbu
hraje v rychlejším tempu zadané stupnice a akordy
hraje skladby rozsáhlejšího charakteru (suita, sonata)
soustředí se na svůj výkon, klade důraz na intonaci
je schopný kultivovaně zahrát na veřejném koncertě nastudovaný přednes
hraje etudy i rozsáhlejší skladby, ve kterých využívá a zároveň prohlubuje své technické dovednosti
zodpovědně přistupuje k práci v souboru, kde uplatňuje získané znalosti a vědomosti
6. ročník
Žák
využívá technické a výrazové dovednosti k práci na kvalitě tónu
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zdokonalí intonační jistotu a dbá na sluchovou sebekontrolu zejména ve vyšší poloze nástroje
rozvine svůj hudební obzor poznáváním dalších slohových období
je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu
zdokonalí hru zpaměti
podle svých možností dokáže transponovat krátký úryvek
samostatně navrhuje dynamiku, agogiku a frázování
vyjadřuje vlastní názor na pojetí skladeb
ve skladbách rozlišuje stylová hudební období
hraje přednesové skladby vybraných hudebních žánrů dle svých možností
hraje etudy, ve kterých zdokonaluje prstovou techniku
zná základní moderní techniky (frullato, zpívané tóny)
má základní návyky pro hru ve flétnovém nebo smíšeném komorním souboru /schopnost práce v kolektivu,
schopnost poslouchat sebe i ostatní/
své hráčské dovednosti rozšíří o tenorovou popř. sopraninovou flétnu
7. ročník
Žák
využívá technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu
neustále pracuje na zdokonalení prstové a dechové techniky
ovládá celý rozsah nástroje
respektuje tempo, frázování, dynamiku, agogiku
hraje s jistotou v rychlém tempu a zvládne hru zpaměti
interpretuje skladby různých stylů a žánrů
dokáže samostatně nastudovat skladbu přiměřenou svým schopnostem
sám navrhuje a sestavuje vhodný repertoár
dovede zhodnotit hudební výkony /své i ostatních hráčů/
podle svých schopností realizuje transpozici kratšího úryvku nebo melodii
seznamuje se s basovou flétnou a uplatňuje ji v komorní hře
hraje náročnější dueta společně s učitelem a řádně se připravuje na souborovou hru
uplatňuje své dovednosti v komorní nebo souborové hře
prezentuje výsledky svého studia na absolventském koncertě
Základní studium II. stupně
1.-2. ročník
Žák
ovládá celý rozsah nástroje v C i F ladění
samostatně se orientuje v notovém zápise
využívá a dále zdokonalí všechny své technické a výrazové dovednosti a znalosti
pracuje s barvou a kvalitou tónu
realizuje part svého nástroje v souborech nejrůznějšího zaměření
používá analýzu skladby jako prostředek jejího základního pochopení
poslechem nahrávek nebo vlastní interpretací se seznamuje s hudbou všech stylových období a současných
žánrů
na základě poslechu si samostatně vybírá skladby k vlastnímu studiu
komunikuje v rámci souboru o způsobu provedení skladby
3.- 4. ročník
Žák
samostatně řeší požadavky nástrojové techniky v celém rozsahu nástroje v C i F ladění
propojuje znalosti správného dýchání, frázování, artikulace a ozdob
rozvíjí obtížnější techniky a práci s dechem v moderních technikách
respektuje notový zápis
umí si vytvořit názor na interpretaci skladeb různých stylů a žánrů a tento názor formulovat
spoluvytváří zvuk, výraz a styl v souborech různého obsazení a stylového zaměření
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využívá své zkušenosti, schopnosti a získané dovednosti k samostatnému studiu skladeb
je schopen se zaměřit dle svých individuálních možností, schopností a zájmu na styl, který mu nejvíce
vyhovuje a odborně se v něm vzdělávat
je schopen zhodnotit úroveň vlastního výkonu, výkonů druhých a posoudit kvalitu hrané skladby a rozdíly v
interpretaci
samostatně se stará o nástroj (pravidelné olejování a čištění flétny)
používá celou škálu barevnosti tónu nástroje
prezentuje výsledky svého studia na veřejném absolventském koncertě

5.1.10 Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu
Studijní zaměření vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na dechové nástroje.
Charakteristika nástroje
Příčná flétna je dechový dřevěný nástroj (dřevěný z historického hlediska, dnešní příčné flétny se vyrábějí převážně
z kovu). Je tradičně zastoupena ve všech symfonických, dechových i komorních orchestrech, velké využití má i v
komorní hudbě a samozřejmě jako sólový nástroj, v menší míře se používá i v jazzu.

Učební plán Hra na příčnou flétnu
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně nástroj a 1 hodina PHV nebo
HN
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na příčnou flétnu
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
Hudební nauka
*poznámka:

2.r.
1

1

1

3.r.
1

4.r.
1

5.r.
1

6.r.
1

7.r.
1

1-6*

1-6*

1-6*

1-5

1-5

1

1

1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na příčnou flétnu
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
*poznámka:

l.r.
1

l.r.
1

2.r.
1

3.r.
1

4.r.
1

1-6

1-6

1-6

1-6

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na příčnou flétnu
Přípravné studium
Žák
dokáže popsat nástroj
zvládá sám složit, rozložit a udržovat nástroj
snaží se o uvolněný nátisk a nasazuje
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ovládá hmaty levé ruky
dokáže zahrát lehčí skladbu
Základní studium I. stupeň
1. ročník
Žák
zvládá správný postoj a držení flétny
umí základní hmaty první oktávy
správně přečte a interpretuje notový zápis lehčí skladby
hraje jednoduché lidové písně, čte noty a dodržuje správný rytmus
dokáže zahrát s učitelem dvojhlasně
2. ročník
Žák
tvoří tón s jistotou a čistě nasazuje v 1. oktávě
při hře se správně nadechuje a umí pracovat s dechem
orientuje se a respektuje notový zápis
je schopen kontroly hry sluchem a ladění
podle svých možností zahraje zpaměti lehčí skladbu
3. ročník
Žák
umí tvořit tón ve dvou oktávách s intonační a technickou jistotou
ovládá s jistotou nasazení jazykem
dokáže čistě nasazovat a tvořit znělý tón
dokáže samostatně nastudovat lehčí skladbu a zahrát ji zpaměti
umí používat předznamenání do 3 křížků a 3 bé
zahraje stupnice do 3 křížků a do 3 bé
je schopen hrát bez problémů za doprovodu klavíru
rozlišuje základní dynamiku
4. ročník
Žák
tvoří tón s jistotou a rozšiřuje tónový rozsah do 3 oktávy
je schopen se sám naladit
zvládá hru v rychlejších tempech
interpretuje skladby různých žánrů a stylů
ovládá základní výrazové prostředky (dynamika, artikulace, frázování)
umí zahrát stupnice do 4 křížků a 4 bé, T5, D7, základní mollové stupnice
zahraje zpaměti lehčí skladbu
5.ročník
Žák
zvládá kvalitní znělý a ladící tón
rozlišuje tempo, frázování, dynamiku, agogiku
nastuduje samostatně skladbu, která odpovídá jeho schopnostem
zvládá hru ve všech artikulačních rytmech
používá dynamiku
zvládá mollové stupnice do 4 křížků a 4 bé
dokáže zahrát část přednesu zpaměti
6.ročník
Žák
využívá získané technické i výrazové dovednosti k práci na tónu a intonační jistotě zejména ve vysoké poloze
nástroje
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zdokonalí všechny své technické a výrazové dovednosti
orientuje se samostatně v notovém zápisu
dokáže pracovat s barvou a kvalitou tónu
zvládá samostatně nácvik skladby i požadavky nástrojové techniky (správné dýchání, nasazení, tvoření tónu,
frázování, artikulace, ozdoby atd.)
dle možnosti realizuje part svého nástroje v souborech různých žánrů a stylů
7.ročník
Žák
hraje s jistotou v rozsahu tří oktáv znějícím a ladícím tónem
propojuje své znalosti správného dýchání, frázování, artikulace, respektuje notový zápis a dynamiku
dle možnosti se snaží o dvojité staccato
zvládá bez problémů hru doprovodného nástroje
hraje všechny stupnice dur i moll, T5, D7, ZM7 ve virtuosním tempu
nastuduje samostatně skladbu, která odpovídá jeho schopnostem
uplatňuje se v komorní nebo souborové hře
zvládne transpozici kratšího úryvku nebo melodie
dle svých možností prezentuje výsledky svého studia na veřejném absolventském koncertě
Základní studium II. stupeň
1.-2. ročník
Žák
ovládá s jistotou celý rozsah nástroje
zdokonalí všechny své technické a výrazové dovednosti
orientuje se samostatně v notovém zápisu
dokáže pracovat s barvou a kvalitou tónu
zvládá samostatně nácvik skladby i požadavky nástrojové techniky (správné dýchání, nasazení, tvoření
tónu, frázování, artikulace, ozdoby, dvojité a trojité staccato, frullato atd.)
dle možností realizuje part svého nástroje v souborech různých žánrů a stylů
3.-4. ročník
Žák
samostatně řeší požadavky tvoření tónu a nástrojové techniky v celém rozsahu nástroje
propojuje své znalosti správného dýchání, frázování, artikulace a respektuje notový zápis
umí si vytvořit a formulovat názor na interpretaci skladeb různých stylů a žánrů
spoluvytváří zvuk, výraz a styl v souborech různého obsazení a zaměření
využívá své zkušenosti, schopnosti a získané dovednosti k vyhledávání a samostatnému studiu skladeb
prezentuje se na veřejném absolventském koncertě

5.1.11 Studijní zaměření Hra na hoboj
Hoboj (z francouzského hautbois - „vysoké dřevo“) je dvojplátkový dechový nástroj laděný in C. Má široké
uplatnění v klasické hudbě - je součástí symfonických i komorních orchestrů a mnoha dechových komorních
souborů. Na hoboj je obecně složitější vytvořit kvalitní tón než například na klarinet nebo příčnou flétnu. V
porovnání s těmito nástroji má hoboj také pronikavější zvuk. Pokud není v orchestru přítomen klavír nebo jiný
klávesový nástroj, ostatní nástroje se ladí podle hoboje. Hra na hoboj vyžaduje - oproti jiným dechovým nástrojům
- vyšší požadavky na hráče (především dechového rázu), a proto se na základních uměleckých školách vyučuje
poměrně zřídka. Díky náročnosti, která je na hráče hoboje kladena, výuka začíná v 3. ročníku. Jako přípravný
nástroj je využita do 2. ročníku zobcová flétna.
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Učební plán Hra na hoboj
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na hoboj
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
Hudební nauka
*poznámka:

1

2. r.
1

1

3. r.
1

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1-6*

1-6*

1-6*

1-5

1-5

1

1

1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na hoboj
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
*poznámka:

l. r.
1

l. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1

1-6

1-6

1-6

1-6

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na hoboj

Přípravné studium
Žák
zvládá základní péči o nástroj
osvojuje si základy hry na zobcovou flétnu, zejména držení flétny
ovládá techniku správného dýchání, nasazení a tvoření tónu
pomocí hudebních her, hádanek a napodobováním rozvíjí rytmické i melodické cítění získané v předmětu
Hudební nauka
uvědomuje si čistou intonaci
dovede opakovat lehké rytmické útvary
čte noty a dodržuje správný rytmus
na odpovídající úrovni dokáže hrát lidové písně nebo jednoduché přednesové skladby

Základní studium I. stupně
1 - 3 .ročník
Žák
umí popsat svůj nástroj
zvládá základní péči o nástroj (skládání a rozkládání nástroje) a hobojový strojek
zvládá správné uložení hobojového strojku mezi rty
osvojil si držení nástroje, techniku správného dýchání a nasazení tónu
chápe důležitost pravidelného denního cvičení
umí zahrát notu celou, půlovou, čtvrťovou
hraje lidové písně nebo jednoduché přednesové skladby
zahraje podle svých individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu
v rámci svých možností umí zahrát jednoduchou melodii podle sluchu
orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a jejich notovém zápise
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zvládá tónový rozsah dl-c2
je schopen podle svých schopností a dovedností hrát s dalším hudebním nástrojem (klavír, cembalo, zobcová
flétna)
4.ročník
Žák
uplatňuje a rozvíjí návyky získané v předchozím ročníku
umí zaujmout správný postoj při hře
zvládá správné držení nástroje
umí nasadit a ukončit tón, správně dýchá
umí se orientovat v notovém zápise s kratšími notovými hodnotami /osminová nota/
ovládá hru tenuto i legato po 2, v tónovém rozsahu dl-g2
umí zahrát stupnice G, D, F dur a příslušné tónické akordy
zahraje jednoduché lidové písně a skladby úměrně svým schopnostem
5.ročník
Žák
rozšíří rozsah nástroje od cl-c3
umí při hře používat základní dynamické rozdíly (p, mf, f)
dokáže vytvořit rovný tón
ovládá hru legato po 2,4,8
umí zahrát durové stupnice do 3 křížků a 3 bé a tónický kvintakord (velký a malý rozklad)
umí používat druhé hmaty
interpretuje přiměřená technická cvičení nebo etudy, rozvíjí prstovou techniku
orientuje se v jednoduchých skladbách různých stylových období
dokáže se zapojit v rámci svých možností do komorní hry
6.ročník
Žák
ovládá hru non legato, legato a staccato
zvládá rozsah nástroje h - d3
využívá znalost stupnic a akordů k dalšímu rozvíjení prstové techniky
dbá na intonační čistotu,
kulturu tónu a rytmickou přesnost
používá tónová cvičení ke zkvalitnění tónu a měkkého nasazení
zvládá dodržování nádechů a frází
umí zahrát durové stupnice do 4 křížků a 4 bé T5,D7 a mollové stupnice do 2 křížků a 2 bé
včetně tónického kvintakordu
rozlišuje a realizuje běžná tempová označení
umí používat výraznější rozlišení dynamických odstínů /crescendo,decrescendo/ a další výrazové prostředky /
ritardando,accelerando/
zdokonalí hru zpaměti
zapojí do hry další výrazové prvky / melodické ozdoby/
interpretuje skladby různých žánrů a stylových období
je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu
7.ročník
Žák
ovládá a využívá celý tónový rozsah nástroje
využívá dosažené schopnosti a dovednosti z předchozích ročníků
hraje stupnice dur do 4 křížků a 4 bé T5, D7 a mollové stupnice do 3 křížků a 3 bé T5, zm7 využívá nácviku
etud a technických cvičení ke zvýšení technické vyspělosti
zkvalitňuje hru legata a staccata /čistota spojů, souhra prstů a jazyka/
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dokáže zahrát z listu jednoduché skladby
hraje s jistotou v rychlejším tempu
respektuje tempo, frázování, dynamiku, agogiku
umí využít technické a výrazové dovednosti k práci na kvalitě tónu
využívá individuálních schopností ke zvládnutí samostatného nácviku skladeb různých stylových období
podle svých schopností realizuje transpozici kratšího úryvku nebo melodie
dokáže se uplatnit v komorní, souborové a orchestrální hře
studium I. stupně ukončí veřejným vystoupením na absolventském koncertě

Základní studium II. stupně
1-2. ročník
Žák
dokáže uplatnit všechny technické a výrazové prostředky při hře v celém rozsahu nástroje
orientuje se s jistotou v notovém zápisu
uplatňuje svůj vlastní výraz při studiu a interpretaci skladeb
zdokonalí intonační jistotu
dbá na sluchovou sebekontrolu, zejména ve vyšší poloze nástroje
poslechem nahrávek nebo vlastní interpretací se seznamuje s hudbou všech stylových období
na základě poslechu si samostatně vybírá skladby k vlastnímu studiu
3-4. ročník
Žák
umí vytvořit a pracovat s různou zvukovou barvou tónu
využívá plně výrazových, tempových a dynamických možností svého nástroje
orientuje se v různých slohových obdobích
využívá své zkušenosti, schopnosti a získané dovednosti k vyhledávání a samostatnému studiu skladeb
umí si vytvořit názor na interpretaci skladeb různých stylů a žánrů
podle možností se aktivně účastní hry v komorních a souborových seskupeních
je schopen se zaměřit dle svých individuálních možností, schopností a zájmu na styl, který mu nejvíce vyhovuje
je schopen zhodnotit úroveň vlastního výkonu, výkonů druhých a posoudit kvalitu hrané skladby
samostatně se stará o nástroj
studium 2. Stupně ukončí absolventským vystoupením

5.1.12 Studijní zaměření Hra na klarinet
Studijní zaměření vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na dechové nástroje.
Klarinet jako nástroj má své nezastupitelné místo v sólové a komorní hře. Rovněž v komorních, dechových a
symfonických orchestrech má tento nástroj výsadní postavení, rovněž i v mnoha hudebních žánrech od folklóru,
klasické hudby, populární hudby, swingu, jazzu až k moderním stylům dneška.

Učební plán Hra na klarinet
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně nástroj a 1 hodina PHV nebo
HN
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Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na klarinet
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
Hudební nauka
*poznámka:

1

2.r.
1

3.r.
1

4.r.
1

5.r.
1

6.r.
1

7.r.
1

1-6*

1-6*

1-6*

1-5

1-5

1

1

1

1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na klarinet
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
*poznámka:

l.r.
1

l.r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1

1-6

1-6

1-6

1-6

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na klarinet
Přípravné studium
Žák
seznamuje se s nástrojem
učí se základy dechové techniky
přirozené tvoření tónu
správné nasazení, tvorbu a ukončení tónu
sleduje celkovou nátiskovou lehkost hry
věnuje velkou pozornost tónové kvalitě
vědomě se rozšiřuje jeho hudebnost
Základní studium I. stupně
1.ročník
Žák
ovládá stručně historii nástroje (vznik, vývoj)
umí popsat části nástroje a jak s nástrojem zacházet (složení, rozložení, péče o nástroj)
ovládá základní návyky nátiskové, správné dýchání, správné tvoření a ukončování tónu
zahraje leg to a détaché v rozsahu e - g2
hraje durové stupnice si #, lb a kvintakordy v daném rozsahu zpaměti
v daném rozsahu zahraje národní písně zpaměti
2.ročník
Žák
umí rozlišovat základní dynamické odstíny (piano - forte)
hraje v rozsahu e - c3
ovládá v daném rozsahu durové stupnice a kvintakordy do 2# a 2b zpaměti
zvládá zpaměti jednoduchou skladbu
3.ročník
Žák
podle svých schopností hraje v rozšířeném rozsahu od e - f3
ovládá legato, détaché a staccato
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ovládá durové stupnice a kvintakordy do 3# a 3b
podle svých schopností zahraje zpaměti jednoduchou skladbu
zvládá jednoduché skladby s dalším nástrojem
4.ročník
Žák
ovládá durové stupnice do 3# a 3b
ovládá molové stupnice do 1# a lb a kvintakordy v obratech
interpretuje podle svých schopností různá slohová období
zvládá melodické ozdoby (příraz, nátryl, trylek)
5.ročník
Žák
ovládá durové a mollové stupnice do 4# a 4b
ovládá obraty akordů
podle svých schopností a možností je zařazen do souborové a orchestrální hry
při liře využívá všechny své návyky a dovednosti, které neustále prohlubuje a zdokonaluje"
podle svých individuálních schopností je schopen zahrát skladby různého hudebního období
6.ročník
Žák
ovládá chromatickou stupnici, durové a mollové stupnice do 5# a 5b, kvintakordy, dominantní a zmenšené
septakordy
využívá výrazové technické schopnosti k interpretaci i náročnější skladby
ovládá jednoduché transpozice (do oktávy)
7.ročník
Žák
hraje durové i mollové stupnice v celém dosaženém rozsahu
ovládá kvintakordy, dominantní septakordy a zmenšené septakordy i v obratech
je seznámen s transpozicí (in C)
orientuje se v hudebních obdobích, stylech a žánrech
využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování v celém rozsahu nástroje
interpretuje přiměřené obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních schopností
uplatňuje se při hře v komorních, souborových nebo orchestrálních uskupeních
ukončí I. stupeň studia veřejným vystoupením

Základní studium II. stupně
1-4. ročník
Žák
podle svých individuálních schopností hraje v rozsahu e - g3
hraje stupnice v rozšířeném rozsahu i v artikulacích
hraje intervaly
ovládá kvintakordy, dominantní septakordy a zmenšené septakordy i v obratech
dle svých schopností interpretuje náročnější skladby různých slohových období zpaměti
je schopen hrát z listu a orientovat se v transpozici (hlavně in C)
uplatňuje se v různých komorních uskupeních a ve hře v orchestru
ukončí studium ZUŠ veřejným vystoupením
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5.1.13 Studijní zaměření Hra na saxofon
Hra na saxofon je určena pro žáky starších deseti let. Trvá sedm let. Cílem tohoto studijního zaměření je vybavit
hráče správnými návyky, technickou dovedností a zapojení žáků do souborů a orchestrů.

Učební plán Hra na saxofon
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně nástroj a 1 hodina PHV nebo
HN
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na saxofon
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
Hudební nauka
*poznámka:

1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1-6*

1-6*

1-6*

1-5

1-5

1

1

1

1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv, hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na saxofon
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
*poznámka:

l.r.
1

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1

1-6

1-6

1-6

1-6

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na saxofon
Přípravné studium
Žák
seznamuje se s nástrojem
učí se základy dechové techniky
přirozené tvoření tónu
správné nasazení, tvorbu a ukončení tónu
sleduje celkovou nátiskovou lehkost hry
věnuje velkou pozornost tónové kvalitě
vědomě se rozšiřuje jeho hudebnost
Základní studium I. stupeň
1.ročník
Žák
ovládá stručně historii nástroje (vznik, vývoj)
umí popsat části nástroje a jak s nástrojem zacházet (složení, rozložení, péče o nástroj)
ovládá základní návyky nátiskové, správné dýchání, správné tvoření a ukončování tónu
zahraje lega to a détaché v rozsahu cl - g2
hraje durové stupnice s 1 #, lb a kvintakordy v daném rozsahu
v daném rozsahu zahraje národní písně zpaměti
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2.ročník
Žák
umí rozlišovat základní dynamické odstíny (piano - forte)
hraje v rozsahu cl - c3
ovládá v daném rozsahu durové stupnice a kvintakordy do 2# a 2b
zahraje legato, détaché a staccato
podle svých individuálních schopností zahraje v daném rozsahu národní píseň nebo píseň z oblasti populární
hudby
3.ročník
Žák
ovládá zpaměti durové a mollové stupnice do 3 # a 3b
ovládá kvintakordy a dominantní septakordy
podle svých individuálních schopností zahraje jednoduchou skladbu zpaměti
hraje jednoduché melodie podle sluchu
uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v komorních nebo souborových uskupeních
4.ročník
Žák
ovládá zpaměti durové a mollové stupnice do 4# a 4b v celém rozsahu nástroje a chromatickou stupnici
ovládá kvintakordy, dominantní septakordy a zmenšené septakordy v obratech
orientuje se v jednotlivých hudebních obdobích
podle svých individuálních schopností a dovedností zvládá frázování v hudbě populární (swingové, jazzové)
5.ročník
Žák
ovládá zpaměti a v artikulacích durové a mollové stupnice do 5# a 5b
ovládá chromatickou stupnici
ovládá zpaměti kvintakordy, dominantní septakordy, zmenšené septakordy i v obratech
interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních schopností
je schopen zahrát z listu
ovládá jednoduché rytmické útvary
6.ročník
Žák
ovládá zpaměti a v artikulacích durové a mollové stupnice do 6# a 6b, chromatickou stupnici, kvintakordy,
dominantní septakordy, zmenšené septakordy
hraje v celém tónovém rozsahu nástroje
důkladně provádí veškerá frázování, dynamická tempová označení notového textu
hraje nadále skladby různých charakterových žánrů
dokáže kriticky posoudit vlastní i cizí interpretaci
v komorní a v souborové hře je schopen se přizpůsobit ostatním spoluhráčům
7.ročník
Žák
ovládá zpaměti a v artikulacích durové i mollové stupnice a chromatickou stupnici
samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle individuálních schopností
poslouchá nahrávky kvalitních interpretů a tím si utváří obraz o tom, jak by chtěl sám hrát
uplatňuje se při hře v komorních, souborových nebo orchestrálních uskupeních
ukončí studium veřejným vystoupením
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Základní studium II. stupeň
1-4. ročník
Žák
podle svých individuálních schopností hraje v plném rozsahu
hraje stupnice v rozšířeném rozsahu i v artikulacích
hraje intervaly
ovládá kvintakordy, dominantní septakordy a zmenšené septakordy i v obratech
dle svých schopností interpretuje náročnější skladby různých slohových období zpaměti
je schopen hrát z listu
uplatňuje se v různých komorních uskupeních a ve hře v orchestru
ukončí studium ZUŠ veřejným vystoupením

5.1.14 studijní zaměření Hra na trubku
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje
Trubka, podobně jako ostatní žesťové nástroje, má svůj původ v hraní na zvířecí rohy či duté zvířecí kosti.
Primitivní trubky se objevily již ve starověku, původně měly spíše jiné funkce než čistě hudebně-estetické.
S vynalezením ventilů se trubka stala ovladatelnější a její obliba pro komorní hudbu vzrostla, začaly se
komponovat skladby pro smíšený komorní soubor a také skladby pro trubku a klavír. Přibližně od poloviny 20.
století se do obliby dostaly různé žesťové soubory, zejména žesťový kvintet v obsazení dvě trubky, lesní roh,
pozoun a tuba.

Učební plán Hra na trubku
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně nástroj.
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na trubku
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
Hudební nauka
*poznámka:

1

2. r.
1

1

3. r.
1

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1-6*

1-6*

1-6*

1-5

1-5

1

1

1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na trubku
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
*poznámka:

l.r.
1

l.r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1

1-6

1-6

1-6

1-6

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

40

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na trubku
Přípravné studium
Žák:
má chuť hrát na trubku, dokáže vytleskat jednoduchá říkadla a slovně je artikulovat
umí používat základní hudební pojmy (zvuk, výška a délka tónu, nota, klíč, osnova, takt)
zvládá základy správného dýchání a nasazení tónu, uvolněný postoj a držení nástroje, polohu a pohyb jazyka při
tvoření tónu
umí zazpívat písničku a vytleskat rytmus
návyky prakticky využívá při hře na zobcovou flétnu
Základní studium I. stupně
1. ročník:
Žák:
umí popsat svůj nástroj a jeho díly, rozložit a složit, udržovat hygienu
dokáže se orientovat v základních rytmických hodnotách
umí používat uvolněný postoj při hře a správné držení nástroje
zvládá základy správného dýchání a funkci jazyka při tvoření tónu
dokáže zahrát jednoduchou píseň nebo jednoduchou skladbu
zvládá tvořit tóny v rozsahu Gl- D2 v základních rytmických hodnotách
2. ročník
Žák:
dokáže pracovat s dechem (přirozený hluboký nádech a volný výdech
zvládá základní druhy artikulace (začátky tónů, hra legato)
umí používat další nové rytmické prvky, je schopen rytmické kontroly
dokáže si uvědomit a zdokonalovat základní dovednosti (správný postoj při hře, držení nástroje, postavení prstů
a jejich koordinace kvalitu tónů
3. ročník
Žák:
umí popsat trubku, její základní díly
umí správně držet nástroj, dodržuje správný postoj při hře
dokáže zvládnout princip správného dýchání (využití návyků ze hry na zobcovou flétnu na nové specifikum hry
na žesťový nástroj), správné používání jazyka při artikulaci (začátky tónů, hra legato)
4. ročník
Žák:
dokáže zahrát základní stupnice v rozsahu přiměřeném svému věku a nátiskovým dispozicím,
umí zahrát lehká cvičení, zaměřená na zdokonalení nátisku a přiměřeně náročné přednesové skladby, písničky i
s doprovodem
5. ročník
Žák:
zvládá postupně hru ve větším tónovém rozsahu pomocí stupnic, zdokonaluje jistotu a kvalitu tónuje schopen
praktikovat dynamické odstíny ve skladbě
dokáže se orientovat v jednoduchém notovém zápisu a tento zahrát z listu
umí interpretovat lehké skladby s doprovodným nástrojem a orientuje se v souhře s jiným nástrojem
začíná se začleňovat do kolektivních seskupení
6. ročník
Žák:
zvládá větší intonační jistotu, dynamické odlišnosti, je schopen vzhledem ke svým talentovým dispozicím
dolaďovat svůj nástroj, a to jak základní ladění, tak i technickým vybavením specifickým pro trubku (1. a 3.
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píst)
dokáže zdokonalovat soustavným zvyšováním náročnosti technických a nátiskových cvičení své hráčské
dovednosti
dokáže rozšiřovat rozsah, jistotu nasazení, technickou vyspělost a spolehlivost
zvládá dle svých dispozic pokud možno základní rozsah nástroje a na podkladě této nátiskové jistoty i
náročnější skladby
zařazuje své dovednosti do kolektivního hraní
7. ročník
Žák:
umí používat při hře všechny dosud získané dovednosti, zkušenosti a znalosti
dokáže samostatně nastudovat a interpretovat přiměřeně obtížné skladby a rozlišit pomocí výrazových
prostředků hry na nástroj charakter a styl interpretované skladby
umí dodržovat dynamická, tempová a výrazová označení ve prospěch hrané skladby
dokáže se začlenit do kolektivního hraní jak v komorní hře, tak i ve větším seskupení
Základní studium II. stupně
1. ročník
Žák:
dokáže zdokonalovat pomocí etud, technických a nátiskových cvičení svou hráčskou jistotu při interpretaci
obtížnějších skladeb
dokáže rozvíjet své výrazové schopnosti (melodičnost, techniku)
zvládá základní pravidla tvoření tónů
uplatňuje své znalosti a dovednosti v kolektivní hře
2. ročník
Žák:
zvládá stále obtížnější techniku hry, nátiskovou vyspělost a spolehlivost při veřejných vystoupeních
dokáže využívat při studiu náročnějších technických cvičení a etud
dokáže zdokonalovat hru z listu
uplatňuje své znalosti a dovednosti v kolektivní hře
3. ročník
Žák:
umí se orientovat v historii svého nástroje, jeho příbuzných obměnách, různá ladění a konstrukce (křídlovka,
trubka piccolo)
dokáže studovat a interpretovat skladby náročné na rozsah nástroje, techniku a také z různých žánrů a stylových
období
uplatňuje své znalosti a dovednosti v kolektivní hře
4. ročník
Žák:
dokáže uplatnit ve hře na svůj nástroj všechny nabyté zkušenosti a vědomosti ve prospěch interpretované hudby
umí nastudovat i obtížnou skladbu, řešit její obtížnosti a charakter
dokáže rozpoznat kvalitu díla a zhodnotit vlastní i cizí interpretaci
uplatňuje své znalosti a dovednosti v kolektivní hře
umí se zapojit do amatérského hudebního provozu vzhledem ke svým talentovým a nátiskovým dispozicím
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5.1.15 Studijní zaměření Hra na lesní roh
Lesní roh patří mezi žesťové dechové hudební nástroje a svou historií mezi nej starší. V průběhu staletí se od
prostého rohu zvířecího vyvinul do podoby, jakou známe dnes. Zatím co v době svého zrodu sloužil k prostému
vytrubování signálů a postupem času ke hře fanfár při honech, v dnešní době je to nástroj, uplatňující se v širokém
hudebním spektru. Uplatňuje se jako sólový nástroj i jako nástroj souborový.
Hra na lesní roh není snadná z hlediska intonačních a také fyzických předpokladů- zvládnutí vlastní hmotnosti
nástroje a chrup, který má již vyvinuté přední druhé zuby. Z tohoto důvodu probíhá přípravné a část základního
studia výukou přípravného nástroje, nejčastěji zobcové flétny. Samotná výuka hry na lesní roh začíná ve 3. ročníku
(5. třída). Dříve lze začít, pokud žák splňuje fyzické předpoklady pro výuku tohoto nástroje.

Učební plán Hra na lesní roh
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu 1 hodina týdně
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na lesní roh

Komorní, souborová a
orchestrální hra*
Hudební nauka
*poznámka:

1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

1.x.
1

1-6*

1-6*

1-6*

1-5

1-5

1

1

1

1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na lesní roh

Komorní, souborová a
orchestrální hra*
*poznámka:

l.r.
1

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1

1-6

1-6

1-6

1-6

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na lesní roh
Přípravné studium
Žák
zvládá základní péči o nástroj
osvojuje si základy hry na zobcovou flétnu, zejména držení flétny
ovládá techniku správného dýchání, nasazení a tvoření tónu
pomocí hudebních her, hádanek a napodobováním rozvíjí rytmické i melodické cítění získané v předmětu
Hudební nauka
uvědomuje si čistou intonaci
dovede opakovat lehké rytmické útvary
čte noty a dodržuje správný rytmus
na odpovídající úrovni dokáže hrát lidové písně nebo jednoduché přednesové skladby
Základní studium I. Stupně
1. ročník
Žák
zvládá správné držení těla a nástroje při hře
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věnuje pozornost dechové technice
umí tvořit kvalitní tón a čistě nasazuje
orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
zdokonalí techniku prstů a smysl pro rytmus
umí základní hmaty v 1. a částečně 2. oktávě
na odpovídající úrovni dokáže hrát lidové písně nebo tance různého období
orientuje se v základních rytmech (2/4, %, 4/4 takt) a v souhře s doprovodem
2. ročník
Žák
ovládá správný postoj a držení nástroje
umí nasazovat a tvořit čistý, znělý tón
využívá základní technické dovednosti
je schopen správně přečíst notový zápis lehčí skladby
rozlišuje nálady skladeb, věnuje pozornost nádechům a intonaci
rozvine kvalitu tónu a zdokonalí své rytmické a tempové cítění
rozliší základní dynamiku a frázování
je schopný zadanou skladbu interpretovat zpaměti
je schopen hrát s doprovodem (např. klavírním nebo jiným)
poznává podle sluchu i notového zápisu legato a staccato
hraje rovným tónem bez vibrata
3. ročník
Žák
zvládá správné držení nástroje a postoj -zpočátku pouze sed
zvládá techniku dýchání, nasazení a tvoření tónu
orientuje se v notovém zápisu a prakticky využívá rozsahu jednočárkované oktávy
dle svých schopností zvládá hru not celých, půlových, čtvrťových a osminových
dle svých možností zvládá hru s doprovodem klavíru a hru jednoduchých skladeb zpaměti
4. ročník
Žák
dokáže zkvalitňovat dovednosti získané během studia
zvládá hru složitějších rytmů
umí používat základní artikulaci (tenuto, staccato, legato)
umí používat základní dynamické a tempové odstíny
dokáže vnímat náladu skladby
5. ročník
Žák
ovládá větší rozsah nástroje
zvládá hru složitějších skladeb a chápe frázování
zvládá další nové rytmy (synkopa, triola...)
ovládá s větší jistotou intonaci
umí používat více dynamických a tempových odstínů
6. ročník
Žák
dokáže zahrát dle svých schopností přiměřeně obtížné skladby z listu
ovládá s větší jistotou souhru s jiným nástrojem
zvládá hru těžších rytmů jak v taktech jednoduchých, tak i složených
zvládá hru jednoduchých melodických ozdob (trylek, nátryl, mordent, obal...)
dokáže s větší jistotou ovládat nástroj i v okrajových částech svého rozsahu
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zvládá orientaci v složitějším notovém zápisu
7. ročník
Žák
dokáže interpretovat přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů
umí při hře aktivně využívat všech svých doposud získaných technických a výrazových prostředků a
dovedností (dynamické a tempové rozlišení a odstíny, frázování, artikulaci a tónové nuance)
dle svých schopností zvládá jednoduché transpozice
dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu
uplatňuje se při hře v orchestru nebo jiných souborových uskupeních
Základní studium II. stupně
1.ročník
Žák
dokáže na základě předchozího studia a zkušeností samostatněji pracovat na řešení technické a výrazové
stránky svého hudebního projevu
zvládá technicky náročnější skladby a pasáže
2. ročník
Žák
dokáže rozvíjet své znalosti a zkušenosti ve hře na nástroj
zvládá hru těžších melodických ozdob, především retních trylků
dokáže hudbu vnímat a objektivně posoudit nejen jako interpret ale i posluchač
3. ročník
Žák
dokáže cíleně a samostatně zdokonalovat technickou, intonační a výrazovou stránku svého hudebního projevu
ovládá hru v celém rozsahu nástroje, včetně jemných výrazových nuancí na okrajích rozsahu
má samostatnou představu o interpretaci skladby
4. ročník
Žák
dokáže aktivně uplatňovat doposud získané znalosti a dovednosti ve hře na nástroj
dokáže samostatně pracovat s barvou a kvalitou tónu
zvládá orientaci v notovém zápisu a samostatně dokáže řešit technickou a výrazovou stránku nácviku a
interpretace skladeb
dokáže využít svých hráčských a posluchačských vědomostí a zkušeností k samostatnému vyhledávání a studiu
nových skladeb
dokáže se aktivně zapojit do souborů různého obsazení a žánru a podílet se na utváření pohledu na výraz a
způsob interpretace

45

5.1.16 Studijní zaměření Hra na baskřídlovku
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje
Baskřídlovka je trubkovitý žesťový nástroj, o oktávu níž znějící křídlovka. Je oválně stočena, takže vypadá jako
malá tuba, a v drtivé většině případů je laděna v B

Rozsah závisí výrazně (jako u všech žesťových nástrojů) na schopnostech hráče, pohybuje se však zhruba od
velkého E do bl, tedy podobně jako pozoun (tenorová baskřídlovka zní však o nonu výše, tudíž je psaný rozsah
malé fis - c3). Virtuos je pochopitelně schopen hrát ještě o něco výše či o něco níže - schopnost zahrát nižší tóny
závisí také na tom, je-li nástroj vybaven čtvrtým ventilem. Pro hraní na baskřídlovku se používá podobný nátrubek
jako na pozoun, proto někteří hráči ovládají hru na oba tyto nástroje. Je vybavena třemi až čtyřmi ventily: první
snižuje o celý tón, druhý o půltón, třetí o jeden a půl tónu a případný čtvrtý o dva a půl tónu.
Baskřídlovka má jemný, líbivý zvuk a uplatnění nachází hlavně v dechových orchestrech nebo kapelách. Velmi
zřídka se uplatní jako nástroj sólový. V našich zemích byla populární koncem 19. století a začátkem 20. století.
Stále je k vidění v tradiční středoevropské dechovce.

Učební plán Hra na baskřídlovku
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně nástroj.
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na baskřídlovku
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
Hudební nauka
*poznámka:

1

2. r.
1

1

3. r.
1

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1-6*

1-6*

1-6*

1-5

1-5

1

1

1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na baskřídlovku
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
*poznámka:

1. r.
1

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1

1-6

1-6

1-6

1-6

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na baskřídlovku
Přípravné studium
Žák
zvládá základní péči o nástroj
ovládá techniku správného dýchání, nasazení a tvoření tónu
pomocí hudebních her, hádanek a napodobováním rozvíjí rytmické i melodické cítění získané v předmětu
Hudební nauka
uvědomuje si čistou intonaci
dovede opakovat lehké rytmické útvary
čte noty a dodržuje správný rytmus

46

Základní studium I. Stupně
1. ročník
Žák:
dále rozvíjí základní návyky získané v přípravném studiu, pokud ho absolvoval
získává hlubší zájem o hru na nástroj
seznamuje se s historií nástroje
osvojuje si základy hrudně bráničního dýchání
nacvičuje umístění nátrubku na rty
seznamuje se s nástrojem a jeho údržbou
nacvičuje držení nástroje
osvojuje si základy tvoření tónu
hraje základní tóny (podle možností s využitím lidových písní)
2. ročník
Žák:
zvyšuje zájem o hru na nástroj
upevňuje dýchací návyky
dbá na kvalitu tónu
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
začíná nacvičovat stupnice — pokud to dovoluje rozsah (v celých notách) — pomalé tempo
začíná nacvičovat akordy — pokud to dovoluje rozsah (v půlových) — pomalé tempo
procvičuje hru z not - jednoduché rytmy
nacvičuje dynamické cítění (silně, slabě - podle schopností)
hraje jednoduché přednesové skladby nebo lidové písně (podle možností zpaměti)
3. ročník
Žák:
prohlubuje zájem o hru na nástroj
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
nacvičuje stupnice podle dosaženého rozsahu v celých notách — pomalé tempo
nacvičuje akordy podle dosaženého rozsahu v půlových notách — tenuto, legato
hraje z not - jednoduché rytmy - staccato, tenuto, legato
si prohlubuje dynamické cítění (crescendo - decrescendo)
začíná pracovat v souboru dle uvážení pedagoga
hraje jednoduché melodie podle sluchu
hraje jednoduché přednesové skladby nebo lidové písně (podle možností zpaměti)
umí na elementární úrovni zhodnotit svůj výkon
4. ročník
Žák:
prohlubuje zájem o hru na nástroj
zdokonaluje dechové návyky
zlepšuje kvalitu tónu
zdokonaluje nátiskovou techniku (omezovat tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
seznamuje se s notací v basovém klíči (transpozice)
studuje stupnice podle dosaženého rozsahu v půlových notách - pomalé tempo
studuje akordy podle dosaženého rozsahu v půlových notách - tenuto, legato
hraje z not jednoduché rytmy - staccato, tenuto, legato (v pomalých tempech)
zdokonaluje využití dynamických prostředků (p, mf, f, crescendo, decrescendo)
pracuje v souboru (orchestru)
hraje přednesové skladby nebo lidové písně (podle možností zpaměti)
dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon
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5. ročník
Žák:
upevňuje správné dechové návyky
zlepšuje kvalitu tónu
zdokonaluje nátiskovou techniku (omezuje tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
zlepšuje a upevňuje intonační jistotu
zdokonaluje liru v basovém klíči (transpozice)
nacvičuje stupnice podle dosaženého rozsahu v půlových notách - rychlejší tempo
nacvičuje akordy podle dosaženého rozsahu v půlových notách - tenuto, legato
hraje z not - složitější rytmy - staccato, tenuto, legato (v rychlejších tempech)
zdokonaluje využití dynamických prostředků (p, mf, f, akcent, sfz)
pracuje v souboru (orchestru)
nacvičuje náročnější přednesové skladby
dokáže zhodnotit svůj výkon a porovnat jej s výkony druhých
6. ročník
Žák:
zdokonaluje správné dechové návyky
zlepšuje kvalitu tónu
zdokonaluje nátiskovou techniku (omezuje tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu) zlepšuje a upevňuje
intonační jistotu
nacvičuje stupnice podle dosaženého rozsahu - rychlejší tempo nacvičuje akordy podle dosaženého rozsahu,
čtyřzvuk - tenuto, legato hraje z not - složitější rytmy - staccato, tenuto, legato (v rychlejších tempech)
zdokonaluje využití dynamických prostředků (pp, ff, akcent, sfz) zdokonaluje hru v basovém klíči
(transpozice)
pracuje v souboru (orchestru)
hraje náročnější přednesové skladby (podle možností zpaměti) umí zhodnotit svůj výkon
7. ročník
Žák:
zlepšuje kvalitu tónu a upevňuje dechové návyky
zdokonaluje nátiskovou techniku (omezuje tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
zlepšuje a upevňuje intonační jistotu
hraje stupnice podle dosaženého rozsahu - rychlejší tempo hraje akordy podle
dosaženého rozsahu, čtyřzvuk - tenuto, legato
hraje dominantní septakordy
hraje z not - složité rytmy (šestnáctinové /s tečkou/ - staccato, tenuto, legato)
zdokonaluje se ve využití dynamických prostředků (pp-ff, akcent, sforzato)
hraje v basovém klíči
pracuje v souboru (orchestru)
hraje náročnější přednesové skladby
hodnotí kvalitu prováděných skladeb
dokáže zhodnotit svůj výkon ve srovnání s výkony ostatních.
Základní studium II. stupně
1.-4. ročník
Žák
navazuje na výsledky dřívějšího studia a doplňuje o nové učivo a poznatky
pracuje samostatně na kvalitě tónu a upevňuje dechové návyky
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zdokonaluje nátiskovou techniku (omezuje tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
zlepšuje a upevňuje intonační jistotu
hraje stupnice podle dosaženého rozsahu - rychlejší tempo hraje akordy podle
dosaženého rozsahu, čtyřzvuk - tenuto, legato
hraje dominantní septakordy
hraje zmenšené septakordy
hraje samostatně z not - složité rytmy
využívá dynamické a výrazové prostředky
je schopen hrát v basovém klíči
pracuje v souboru (orchestru)
vytváří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů
samostatně studuje přednesové skladby se zapojením všech výrazových prostředků
využívá své posluchačské a interpretační zkušenosti, podílí se na výběru skladeb
samostatně řeší problematiku nástrojové techniky včetně základní péče o nástroj
objektivně zhodnotí svůj výkon v sólové, komorní i orchestrální hře.

5.1.17 Studijní zaměření Hra na baryton
Baryton je trubkovitý žesťový nástroj. Je oválně stočen, takže vypadá jako malá tuba a v drtivé většině případů je
laděna v C

Baskřídlovky se dělí na dva typy, Tenor a Baryton (eufonium) - samo označení "baskřídlovka" se správně užívá pro
tu tenorovou (používají se pro ni stejné noty jako pro sopránovou křídlovku laděnou v B (jenže znějí o oktávu níže,
proto předpona "bas"), zatímco eufonium je psáno v basovém klíči). Oba nástroje se dají ovšem souhrnně označit
např. lidovým pojmem koryto či šestka.
Baryton - Eufonium hraje v hlubších polohách, má širší menzuru a notace je v basovém klíči.
Baryton má jemný, líbivý zvuk a uplatnění nachází hlavně v dechových orchestrech nebo kapelách. Velmi zřídka se
uplatní jako nástroj sólový. V našich zemích byla populární koncem 19. století a začátkem 20. století. Stále je k
vidění v tradiční středoevropské dechovce. Učební plán Hra na baryton

Učební plán Hra na baryton
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně nástroj.
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na baryton
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
Hudební nauka
*poznámka:

l. r.
1

1

2. r.
1

1

3. r.
1

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1-6*

1-6*

1-6*

1-5

1-5

1

1

1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení
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Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na baryton
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
*poznámka:

l. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1

1-6

1-6

1-6

1-6

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv, hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na baryton
Přípravné studium
Žák
zvládá základní péči o nástroj
ovládá techniku správného dýchání, nasazení a tvoření tónu
pomocí hudebních her, hádanek a napodobováním rozvíjí rytmické i melodické cítění získané v předmětu
Hudební nauka
uvědomuje si čistou intonaci
dovede opakovat lehké rytmické útvary
čte noty a dodržuje správný rytmus

Základní studium I. Stupně
1. ročník
Žák:
dále rozvíjí základní návyky získané v přípravném studiu, pokud ho absolvoval
získává hlubší zájem o hru na nástroj
seznamuje se s historií nástroje
osvojuje si základy hrudně bráničního dýchání
nacvičuje umístění nátrubku na rty
seznamuje se s nástrojem a jeho údržbou
nacvičuje držení nástroje
osvojuje si základy tvoření tónu
hraje základní tóny (podle možností s využitím lidových písní)
2. ročník
Žák:
zvyšuje zájem o hru na nástroj
upevňuje dýchací návyky
dbá na kvalitu tónu
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
začíná nacvičovat stupnice - pokud to dovoluje rozsah (v celých notách) - pomalé tempo
začíná nacvičovat akordy - pokud to dovoluje rozsah (v půlových) - pomalé tempo
procvičuje hru z not - jednoduché rytmy
nacvičuje dynamické cítění (silně, slabě - podle schopností)
hraje jednoduché přednesové skladby nebo lidové písně (podle možností zpaměti)
3. ročník
Žák
prohlubuje zájem o hru na nástroj
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
nacvičuje stupnice podle dosaženého rozsahu v celých notách - pomalé tempo
nacvičuje akordy podle dosaženého rozsahu v půlových notách - tenuto, legato
hraje z not - jednoduché rytmy - staccato, tenuto, legato
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prohlubuje si dynamické cítění (crescendo - decrescendo)
začíná pracovat v souboru dle uvážení pedagoga
hraje jednoduché melodie podle sluchu
hraje jednoduché přednesové skladby nebo lidové písně (podle možností zpaměti)
umí na elementární úrovni zhodnotit svůj výkon
4. ročník
Žák:
prohlubuje zájem o hru na nástroj
zdokonaluje dechové návyky
zlepšuje kvalitu tónu
zdokonaluje nátiskovou techniku (omezovat tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
seznamuje se s notací v basovém klíči (transpozice)
studuje stupnice podle dosaženého rozsahu v půlových notách - pomalé tempo
studuje akordy podle dosaženého rozsahu v půlových notách - tenuto, legato
hraje z not jednoduché rytmy - staccato, tenuto, legato (v pomalých tempech)
zdokonaluje využití dynamických prostředků (p, mf, f, crescendo, decrescendo)
pracuje v souboru (orchestru)
hraje přednesové skladby nebo lidové písně (podle možností zpaměti)
dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon
5. ročník
Žák:
upevňuje správné dechové návyky
zlepšuje kvalitu tónu
zdokonaluje nátiskovou techniku (omezuje tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
zlepšuje a upevňuje intonační jistotu
zdokonaluje hru v basovém klíči (transpozice)
nacvičuje stupnice podle dosaženého rozsahu v půlových notách - rychlejší tempo
nacvičuje akordy podle dosaženého rozsahu v půlových notách - tenuto, legato
hraje z not - složitější rytmy - staccato, tenuto, legato (v rychlejších tempech)
zdokonaluje využití dynamických prostředků (p, mf, f, akcent, sfz)
pracuje v souboru (orchestru)
nacvičuje náročnější přednesové skladby
dokáže zhodnotit svůj výkon a porovnat ho s výkony druhých
6. ročník
Žák:
zdokonaluje správné dechové návyky
zlepšuje kvalitu tónu
zdokonaluje nátiskovou techniku (omezuje tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
zlepšuje a upevňuje intonační jistotu
nacvičuje stupnice podle dosaženého rozsahu - rychlejší tempo
nacvičuje akordy podle dosaženého rozsahu, čtyřzvuk - tenuto, legato
hraje z not - složitější rytmy - staccato, tenuto, legato (v rychlejších tempech)
zdokonaluje využití dynamických prostředků (pp, ff, akcent, sfz)
zdokonaluje hru v basovém klíči (transpozice)
pracuje v souboru (orchestru)
hraje náročnější přednesové skladby (podle možností zpaměti)
umí zhodnotit svůj výkon
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7. ročník
Žák:
zlepšuje kvalitu tónu a upevňuje dechové návyky
zdokonaluje nátiskovou techniku (omezuje tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
zlepšuje a upevňuje intonační jistotu
hraje stupnice podle dosaženého rozsahu - rychlejší tempo
hraje akordy podle dosaženého rozsahu, čtyřzvuk - tenuto, legato
hraje dominantní septakordy
hraje z not - složité rytmy (šestnáctinové /s tečkou/ - staccato, tenuto, legato)
zdokonaluje se ve využití dynamických prostředků (pp-ff, akcent, sforzato)
hraje v basovém klíči
pracuje v souboru (orchestru)
hraje náročnější přednesové skladby
hodnotí kvalitu prováděných skladeb
dokáže zhodnotit svůj výkon ve srovnání s výkony ostatních
Základní studium II. stupně
1-4. ročník
Žák
navazuje na výsledky dřívějšího studia a doplňuje o nové učivo a poznatky
pracuje samostatně na kvalitě tónu a upevňuje dechové návyky
zdokonaluje nátiskovou techniku (omezuje tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
zlepšuje a upevňuje intonační jistotu
hraje stupnice podle dosaženého rozsahu - rychlejší tempo
hraje akordy podle dosaženého rozsahu, čtyřzvuk - tenuto, legato
hraje dominantní septakordy
hraje zmenšené septakordy
hraje samostatně z not - složité rytmy
využívá dynamické a výrazové prostředky
je schopen hrát v basovém klíči
pracuje v souboru (orchestru)
vytváří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů
samostatně studuje přednesové skladby se zapojením všech výrazových prostředků
využívá své posluchačské a interpretační zkušenosti, podílí se na výběru skladeb
samostatně řeší problematiku nástrojové techniky včetně základní péče o nástroj
objektivně zhodnotí svůj výkon v sólové, komorní i orchestrální hře

5.1.18 studijní zaměření Hra na pozoun

Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje
Pozoun neboli trombón je žesťový hudební nástroj. Možné jsou oba názvy - trombón pochází z latiny, kdežto

pozoun z němčiny - nezřídka se člověk ale může setkat s názorem, že trombón je větší (má větší menzuru), což je
pravděpodobně způsobeno fonologickou podobností se slovem bombardón, tedy je lidovým označením pro
heligón, či že obsahuje mechaniku - trombony s větší menzurou zpravidla mívají tzv. kvartu, čili kvartovou klapku.
Je tedy na každém, co užije.
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Pozoun je jedním z nejstarších hudebních nástrojů vyrobených z kovu. Za první moderní trombon se považuje
výrobek nástrojaře Hanse Neuschela (fl533) z roku 1478. Princip snižce, tedy dvou do sebe zasunutých dvojic
trubek, přišel ze Španělska, tak je pravděpodobné, že se na jeho vývoji nezanedbatelnou mírou podíleli Arabové. V
období baroka byl pozoun využíván jako sólový a komorní nástroj (z důvodu nálevkovitého nátrubku, užší menzury
a kóničtějšího roztrubu byl jeho zvuk jemnější a dobře se tedy zvukově vázal s tehdejšími violami a zobcovými
flétnami), později v klasicismu jeho využití pokleslo z důvodu menšího obsazení symfonického orchestru.
Návrat pozounu nastal v období romantismu, ve kterém skladatelé začali znovu preferovat velký symfonický
orchestr.
Pozounu se používá nejen v orchestrech, ale i v kvartetech, kvintetech, v jazzu a samozřejmě se uplatňuje i jako
sólový nástroj, nejčastěji s doprovodem klavíru. V minulosti se používala širší škála druhů pozounu. Existovaly
pozouny diskantové, altové, tenorové, basové a kontrabasové. Dnes se používají především pozouny altové,
tenorové a basové - diskantové a kontrabasové se používají zřídka.
Tenorový pozoun je dnes nejužívanější typ trombonu, na hudebních školách, konzervatořích a akademiích také
jediný vyučovaný jako hlavní obor. Alt- a bastrombon se případně učí doplňkově jako tzv. příbuzný nástroj.
Tenortrombon je laděn in B a zapisuje se v basovém, tenorovém a altovém klíči in C. (Velice zřídka se můžeme ve
skladbách současných skladatelů setkat i s houslovým klíčem - pravděpodobně pro jeho celkově častější používání,
ale hráči to nebývá akceptováno zrovna kladně.) Byt’je basový klíč pro pozoun nejužívanější a potažmo
"základní", profesionální hráč musí perfektně ovládat všechny tři. V jazzu se zpravidla užívá jen basový. Ve vážné
hudbě je pro zápis ve vyšších polohách obvyklý tenorový, ale altový (zvláště v 1. pozounu) nebývá výjimkou, a to i
v případě, že part ani původně nebyl určen pro altový trombon.

Učební plán Hra na pozoun
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně nástroj (baryton) .

Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na pozoun
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
Hudební nauka
*poznámka:

1. r.
1

1

2. r.
1

1

3. r.
1

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1-6*

1-6*

1-6*

1-5

1-5

1

1

1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na pozoun
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
*poznámka:

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1

1-6

1-6

1-6

1-6

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na pozoun
Přípravné studium
Žák
zvládá základní péči o nástroj
ovládá techniku správného dýchání, nasazení a tvoření tónu
pomocí hudebních her, hádanek a napodobováním rozvíjí rytmické i melodické cítění získané v předmětu
Hudební nauka
uvědomuje si čistou intonaci
dovede opakovat lehké rytmické útvary
čte noty a dodržuje správný rytmus

Základní studium I. stupně
1. ročník
Dle uvážení pedagoga při nedostatečné délce paží lze výuku realizovat na nástroji teze rejstříkové polohy (tenor,
baryton, pístový trombon)
Žák:
dále rozvíjí základní návyky získané v přípravném studiu, pokud ho absolvoval
učí se správnému dýchání
osvojuje si základy správného tvoření tónu ve rtech - tzv. bzučení
přirozeně nasazuje tóny - poloha jazyka, vyslovování slabik „tá, tu, tý, tí
osvojuje si správné nasazování nátrubku na rty
učí se drženi nástroje a postoj při hře
je schopen hry v celých, půlových a čtvrťových hodnotách
provádí dechová cvičení
2. ročník
Dle uvážení pedagoga při nedostatečné délce paží lze výuku realizovat na nástroji téže rejstříkové polohy (tenor,
baryton, pístový trombon)
Žák:
rozvíjí nátiskové a dechové schopnosti
rozšiřuje tónový rozsah
nenásilným způsobem a vhodným výběrem cvičení a skladeb rozvíjí jazykovou techniku a nátiskovou
pohyblivost
učí se liru portamento a legato a kombinace, retní vazby a nátisková cvičení
provádí dechová cvičení
je schopen hry v celých, půlových, čtvrťových a osminových hodnotách
vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním.
3. ročník
Dle uvážení pedagoga při nedostatečné délce paží lze výuku realizovat na nástroji téže rejstříkové polohy (tenor,
baryton, pístový trombon)
Žák:
rozvíjí a prohlubuje prvky hudebnosti, technickou a výrazovou dovednost
rozšiřuje tónový rozsah podle svých možností
dbá na lehkost a uvolněnost od nádechu až po dokončení fráze
posiluje obličejové svaly - nátisková cvičení
vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo - decrescendo)
hraje jednoduché melodie podle sluchu
učí se kolektivní hře - duo, trio atd., hra v souboru (orchestru) - dle uvážení pedagoga
učí se hodnotit svůj výkon
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učí se vnímat zvuk celého souboru
4. ročník
Dle uvážení pedagoga při nedostatečné délce paží lze výuku realizovat na nástroji téže rejstříkové polohy (tenor,
baryton, pístový trombon)
Žák:
snaží se o kvalitu tónu
provádí nátisková cvičení
hraje retní vazby v půlových, čtvrťových a osminových hodnotách
je schopen hry v rychlejším tempu
kombinuje legato a staccato
hraje z listu i zpaměti
vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo - decrescendo)
učí se synkopy a akcenty
seznamuje se s rozdíly notace v basovém a houslovém klíči (transpozice)
rozšiřuje nátiskové schopností podle svých možností
zvládne stupnice dur i moll dle svého rozsahu a jejich akordy
hraje v souboru nebo orchestru - dle uvážení pedagoga
učí se hodnotit svůj výkon
5. ročník
Žák:
seznamuje se s pozounem, jeho držením, postojem při hře
dbá na kvalitu tónu, provádí nátisková cvičení
nacvičuje stupnice podle dosaženého rozsahu v půlových notách
nacvičuje akordy podle dosaženého rozsahu v půlových notách
procvičuje retní vazby v půlových, čtvrťových a osminových hodnotách na již zvládnutých polohách
hraje z listu i zpaměti
vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo - decrescendo)
rozšiřuje nátiskové schopností
učí se hodnotit svůj výkon
učí se a zdokonaluje v souhře a intonaci s ostatními nástroji
ke kolektivní hře se učí využít svých interpretačních znalostí a dovedností, posluchačských zkušeností a
hudebních vědomostí z individuálního studia
6. ročník
Žák:
pěstuje si a rozvíjí vědomosti o hudbě a jeho nástroji
rozšiřuje počet zvládnutých poloh trombonu neustále
pracuje na kvalitě tónu
provádí nátisková cvičení - alikvotní tóny
procvičuje retní vazby v půlových a čtvrťových hodnotách
nacvičuje stupnice podle dosaženého rozsahu - rychlejší tempo
nacvičuje akordy podle dosaženého rozsahu, čtyřzvuk - tenuto, legato
seznamuje se s dominantními septakordy (v Dur tóninách) hraje z listu i zpaměti
vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo - decrescendo)
získává základní návyky při hře v souboru
umí využívat výrazově hudební prvky
rozlišuje měkké a ostré nasazení tónu
rozšiřuje nátiskové schopností
hraje v souboru, nebo orchestru
učí se hodnotit svůj výkon.
osvojuje si základy a zásady orchestrální interpretace různých hudebních stylů a žánrů
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7. ročník
Žák:
pěstuje si a rozvíjí vědomosti o hudbě a svém nástroji
neustále pracuje na kvalitě tónu
pracuje na správné tvorbě legáta (retní, snížcové, kombinované)
provádí nátisková cvičení - alikvotní tóny
procvičuje retní vazby v půlových, čtvrťových a osminových hodnotách
hraje v rychlejším tempu
kombinuje legato a staccato
nacvičuje stupnice podle dosaženého rozsahu - rychlejší tempo
nacvičuje akordy podle dosaženého rozsahu, čtyřzvuk - tenuto, legato
nacvičuje dominantní septakordy (v Dur tóninách)
hraje z listu i zpaměti
vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo - decrescendo)
umí využívat výrazově hudební prvky
rozlišuje měkké a ostré nasazení tónu rozšiřuje nátiskové schopností
hraje v souboru, nebo orchestru
dokáže zhodnotit svůj výkon ve srovnání s výkony ostatních.
učí se uplatňovat a využívat v orchestrální praxi své znalosti a dovednosti získané v individuální interpretaci a
dechové souhře
Základní studium II. stupně
1.-4. ročník
Žák:
je schopen si vytvořit názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů a tento svůj názor
formulovat
navazuje na dosavadní studium
provádí nátisková cvičení
hraje stupnice podle dosaženého rozsahu - rychlejší tempo
hraje akordy podle dosaženého rozsahu, čtyřzvuk - tenuto, legato
hraje dominantní septakordy
vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo - decrescendo)
procvičuje staccato, legato
učí se hru násobného staccata - dvojitý a trojitý jazyk
hraje z listu i zpaměti
hraje v komorním souboru, nebo orchestru
objektivně zhodnotí svůj výkon v sólové, komorní i orchestrální hře
prohlubuje své zkušenosti s prací v kolektivu
uvědomuje si odpovědnost za společnou práci v kolektivu
seznamuje se s koncertní praxí
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5.1.57 Studijní zaměření Hra na tubu
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje
Učební plán Hra na tubu
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně nástroj
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na tubu
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
Hudební nauka
*poznámka:

1

2. r.
1

1

3. r.
1

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1-6*

1-6*

1-6*

1-5

1-5

1

1

1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na tubu
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
*poznámka:

1. r.
1

l.r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1

1-6

1-6

1-6

1-6

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na tubu
Přípravné studium
Žák
zvládá základní péči o nástroj
ovládá techniku správného dýchání, nasazení a tvoření tónu
pomocí hudebních her, hádanek a napodobováním rozvíjí rytmické i melodické cítění získané v předmětu
Hudební nauka
uvědomuje si čistou intonaci
dovede opakovat lehké rytmické útvary
čte noty a dodržuje správný rytmus

Základní studium I. stupně
1. ročník
Při nedostatečné fyzické vyspělosti lze výuku realizovat na nástroji podobné rejstříkové polohy (tenor, baryton)
Žák:
dále rozvíjí základní návyky získané v přípravném studiu, pokud ho absolvoval
osvojuje si základy hrudně-bráničního dýchání
osvojuje si základy správného tvoření tónu ve rtech - tzv. bzučení
přirozeně nasazuje tóny - poloha jazyka, vyslovování slabik „tá, tů, tý, tí“
nacvičuje umístění nátrubku na rty
nacvičuje správné držení nástroje
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hraje základní tóny
2. ročník
Při nedostatečné fyzické vyspělosti lze výuku realizovat na nástroji podobné rejstříkové polohy (tenor, baryton)
Žák
zvyšuje zájem o hru na nástroj
seznamuje se s notací v basovém klíči
upevňuje dýchací návyky
dbá na kvalitu tónu
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
začíná nacvičovat stupnice - pokud to dovoluje rozsah (v celých notách) - pomalé tempo
začíná nacvičovat akordy - pokud to dovoluje rozsah (v půlových) - pomalé tempo
procvičuje hru z not - jednoduché rytmy
nacvičuje dynamické cítění (silně, slabě - podle schopností)
hraje jednoduché přednesové skladby nebo lidové písně (podle možností zpaměti)
3. ročník
Při nedostatečné fyzické vyspělosti lze výuku realizovat na nástroji podobné rejstříkové polohy (tenor, baryton)
Žák
rozvíjí a prohlubuje prvky hudebnosti, technickou a výrazovou dovednost
zdokonaluje znalost notace v basovém klíči
rozšiřuje tónový rozsah podle svých možností
dbá na lehkost a uvolněnost od nádechu až po dokončení fráze.
posiluje obličejové svaly - nátisková cvičení.
vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo - decrescendo)
hraje jednoduché melodie, podle sluchu se učí kolektivní hře - duo, trio atd., hra v souboru (orchestru) učí se
hodnotit svůj výkon
4. ročník
Při nedostatečné fyzické vyspělosti lze výuku realizovat na nástroji podobné rejstříkové polohy (tenor, baryton)
Žák
prohlubuje zájem o hru na nástroj
zdokonaluje dechové návyky
zlepšuje kvalitu tónu
zdokonaluje nátiskovou techniku (omezovat tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
zdokonaluje znalost notace v basovém klíči
studuje stupnice podle dosaženého rozsahu (do 2#, 2 b) v půlových notách - pomalé tempo
studuje akordy podle dosaženého rozsahu (do 2#, 2 b) v půlových notách - tenuto, legato
hraje z not - jednoduché rytmy - staccato, tenuto, legato (v pomalých tempech)
zdokonaluje využití dynamických prostředků (p, mf, f, crescendo, decrescendo) pracuje v souboru
(orchestru)
hraje přednesové skladby nebo lidové písně (podle možností zpaměti)
učí se hodnotit svůj výkon
5. ročník
Žák
seznamuje se s tubou, držením, postojem při hře, změnou prstokladu
upevňuje správné dechové návyky
zlepšuje kvalitu tónu
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přenáší získané nátiskové dovednosti do hlubší polohy
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
zlepšuje a upevňuje intonační jistotu
zdokonaluje hru v basovém klíči
nacvičuje stupnice - podle dosaženého rozsahu (do 3#, 3 b) v půlových notách
nacvičuje akordy - podle dosaženého rozsahu (do 3#, 3 b) v půlových notách - tenuto, legato
hraje z not základní rytmy - staccato, tenuto, legato
zdokonaluje využití dynamických prostředků (p, mf, f, akcent, sforzato)
pracuje v souboru (orchestru)
nacvičuje náročnější přednesové skladby (podle možností zpaměti)
učí se hodnotit svůj výkon
6. ročník
Žák
zdokonaluje správné dechové návyky
zlepšuje kvalitu tónu
zdokonaluje nátiskovou techniku (omezuje tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
zlepšuje a upevňuje intonační jistotu
nacvičuje stupnice - podle dosaženého rozsahu (do 4#, 4 b)- rychlejší tempo
nacvičuje akordy - podle dosaženého rozsahu, čtyřzvuk (do 4#, 4 b)- tenuto, legato
nacvičuje dominantní septakordy (v Dur tóninách), zmenšené septakordy (v moll tóninách)
hraje z not složitější rytmy - staccato, tenuto, legato
zdokonaluje využití dynamických prostředků (pp, ff, akcent, sforzato)
zdokonaluje hru v basovém klíči
pracuje v souboru (orchestru)
hraje náročnější přednesové skladby (podle možností zpaměti)
učí se hodnotit svůj výkon
7.ročník
Žák
zlepšuje kvalitu tónu a upevňuje dechové návyky
zdokonaluje nátiskovou techniku (omezuje tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
zlepšuje a upevňuje intonační jistotu
hraje stupnice - podle dosaženého rozsahu (do 4 křížků, 4 b)- rychlejší tempo
hraje akordy - podle dosaženého rozsahu, čtyřzvuk (do 4 křížků, 4 b)- tenuto, legato
hraje dominantní septakordy (v Dur tóninách do 4 křížků, 4b)
hraje zmenšené septakordy (v moll tóninách do 4 křížků, 4b)
hraje z not - složité rytmy (šestnáctinové /s tečkou/ - staccato, tenuto, legato)
zdokonaluje využití dynamických prostředků (pp ff, akcent, sforzato)
pracuje v souboru (orchestru)
hraje náročnější přednesové skladby (podle možností zpaměti)
dokáže zhodnotit svůj výkon ve srovnání s výkony ostatních
Základní studium II. stupně
1-4. ročník
Žák
navazuje na výsledky dřívějšího studia a doplňuje o nové učivo a poznatky
pracuje samostatně na kvalitě tónu a upevňuje dechové návyky
zdokonaluje nátiskovou techniku (omezuje tlak nátrubku na rty)
rozšiřuje rozsah (podle možností, se zachováním kvality a lehkosti tvoření tónu)
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zlepšuje a upevňuje intonační jistotu
hraje stupnice podle dosaženého rozsahu - rychlejší tempo
hraje akordy - podle dosaženého rozsahu, čtyřzvuk - tenuto, legato
hraje dominantní septakordy
hraje zmenšené septakordy
hraje samostatně z not - složité rytmy
využívá dynamické a výrazové prostředky
pracuje v souboru (orchestru)
vytváří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů
samostatně studuje přednesové skladby se zapojením všech výrazových prostředků
využívá své posluchačské a interpretační zkušenosti, podílí se na výběru skladeb
samostatně řeší problematiku nástrojové techniky včetně základní péče o nástroj
objektivně zhodnotí svůj výkon v sólové, komorní i orchestrální hře

5.1.20 Studijní zaměření Hra na kytaru

Klasická kytara se uplatňuje jako sólový i doprovodný nástroj, využívá se i v komorní a souborové hře. Obsahem
výuky je hudba všech slohových období, součástí jsou také doprovody a akordická hra. Vzhledem k výrobě
různých velikostí nástroje je výuka vhodná pro všechny věkové kategorie.
Učební plán Hra na kytaru
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na kytaru
Komorní a souborová hra*
Hudební nauka
*poznámka:

2. r.
1

1

1

3. r.
1
1*
1

4. r.
1
1*
1

5. r.
1
1*
1

6. r.
1
1

7. r.
1
1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv, hra z listu, kytarový doprovod
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na kytaru
Komorní a souborová hra*
*poznámka:

1. r.
1

l. r.
1
1

2. r.
1
1

3. r.
1
1

4. r.
1
1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu,
kytarový doprovod
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na kytaru
Přípravné studium
Žák
dokáže pojmenovat a ukázat části nástroje
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je schopen správného držení nástroje
reprodukuje jednoduché rytmicko-melodické motivy
je schopen střídavého úhozu pravé ruky prsty i, m
hraje a spočítá noty celé, půlové, čtvrťové
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák
ovládá pojmenovat a ukázat části nástroje
upevňuje správné posazení a držení nástroje
upevňuje postavení pravé a levé ruky
rozvíjí hru prstů PR (palec a prsty), hra tirando, apoyando
učí se pamatovat krátké lidové písně či skladbičky zpaměti
hraje palcem na basových strunách
osvojuje si hru zjednodušených akordů
orientuje se na hmatníku v I. poloze (na melodických strunách)
2. ročník
Žák
ovládá základní notaci na hmatníku do III. polohy ve spojení s notovým zápisem
používá vícehlas v kombinaci prstů p, im, a
zdokonaluje synchronizaci pravé a levé ruky
při hře využívá základní dynamické odstínění (p, mf, f)
rozvíjí techniku hry na nástroj
neustále pěstuje hudební paměť
zahraje jednooktávovou durovou stupnici s kadencí T, D
3. ročník
Žák
upevňuje a rozšiřuje získané dovednosti získané z předchozích ročníků
orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
zahraje zadanou jednooktávovou mollovou stupnici s kadencí T, D
je chopen podle individuálních schopností zahrát zpaměti jednoduchou skladbu
seznamuje se s tónovými rejstříky sul ponticello, sul tasto
4. ročník
Žák
zvyšuje nároky na vyrovnanost hry v oblasti technické a rytmické
ovládá kompletní notaci do V. polohy
hraje dvouoktávové typové stupnice s kadencí T,S,D
procvičuje plynulou výměnu poloh
nacvičuje kytarovou techniku legato (vzestupné, sestupné), barré (malé, velké), vibrato, staccato
doprovází druhý nástroj podle kytarových značek nebo notového zápisu
vystupuje na školních koncertech
5. ročník
Žák
dokáže se postupně orientovat na hmatníku ve vyšších polohách s uvědomělým čtením notového zápisu
orientuje se ve dvouoktávových stupnicích (typových)
seznamují se s kytarovými taby
6. ročník
Žák
rozvíjí technickou i výrazovou stránku hry
upevňuje orientaci po celém hmatníku
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zdokonaluje techniku pravé ruky (arpeggio, rasguado, picc.)
levou rukou hraje správně při výměnách poloh
učí se flažolety přirozené (umělé)
umí zhodnotit nejen svůj výkon, ale výkon i svých spolužáků
7. ročník
Žák
samostatně se připraví na vystoupení
využívá celou řadu dynamických a barevných možností nástroje
skladbu interpretuje rytmicky přesně s tónovou kulturou
hraje v polohách a plynule do nich přechází
rozšiřuje a obohacuje si svůj repertoár
interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a složitějších rytmů
ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením
Základní studium II. Stupně
1 – 4. ročník
Žák
ovládá nástrojovou techniku střední a vyšší obtížnosti
orientuje se v notovém zápise různých stylových období
je schopen samostatného nastudování skladby včetně výrazových prostředků
vytváří vlastní doprovody
využívá hru zpaměti
uplatňuje se při hře v komorních (i souborových) seskupeních

5.1.21 Studijní zaměření Hra na akordeon
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na akordeon
Akordeon zaujímá vedle klasických 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 nástrojům je nástrojem poměrně mladým. V dnešní době se interpret neobejde bez dokonalého zvládnutí
výrazových možností nástroje, technické vyspělosti obou rukou a dokonalé měchové techniky.

Učební plán hra na akordeon
Přípravné studium
formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně.
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na akordeon
Komorní a souborová hra*
Hudební nauka
*poznámka:

l. r.
1
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1

5. r.
1

1

1

1

1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení
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6. r.
1
1

7. r.
1
1

Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na akordeon
Komorní a souborová hra*
*poznámka:

l.r.
1
1

2. r.
1
1

3. r.
1
1

4. r.
1
1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu Hra na akordeon
Přípravné studium
Žák
 zvládá správné držení nástroje
 ovládá správné vedení měchu
 orientuje se v G klíči a v základních basech

Základní studium I. stupeň
1. ročník
Žák
 stále kontroluje postavení pravé ruky
 zdokonaluje hru měchem
 zvládá souhru obou rukou
 zná pomocné basy základních basů
 používá základní dynamická znaménka
 seznámí se s pojmy legato, staccato, tenuto
 naučí se základní akordy v levé ruce
2. ročník
Žák
 zdokonaluje pohyblivost prstů pravé ruky
 začíná hrát dvojhmaty a stupnice
 stále kontroluje vedení měchu
 hraje jednoduché písně (5ti tónové) s doprovodem
 naučí se jednoduché písně nebo skladby zpaměti
3. ročník
Žák
 zdokonaluje pohyblivost prstů
 stále se věnuje vedení měchu
 používá akordy s terciovým a kvintovým basem
 hraje stupnice Dur do 4 křížků a 4 b
 rozšíří dynamiku o další pojmy - crescendo, decrescendo
 ovládá další druhy temp a taktů
 hraje písně a skladby zpaměti
4. ročník
Žák
 zdokonaluje vedení měchu
 nacvičí mollové stupnice do 3 křížků a 3 b
 seznámí se s rejstříkováním
 prohlubuje si další znalosti - melodické ozdoby, synkopy
 transponuje jednoduché písně
 zapojí se do souborové hry
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5. ročník
Žák
 orientuje se ve všech mollových a durových stupnicích
 zdokonaluje zběhlost prstů a měch. Technik
 seznamuje se s jednoduchou polyfonií
 používá další akordy v levé ruce
 dále se věnuje komorní hře
6. ročník
Žák
 rozšiřuje repertoár o klasické skladby (sonatina, suita)
 pokouší se spolu s učitelem o úpravu klavír, skladeb (levá ruka-akordy, prstoklad)
 poznává další hudební žánry
 vytváří si vhodný repertoár
 věnuje se hře z listu
7. ročník
Žák
 stále zdokonaluje měchovou a prstovou techniku
 zvládá náročnější skladby
 zdokonaluje se ve stupnicích a akordech (hra v terciích a sextách)
 rozšiřuje si repertoár
 1. stupeň ukončí absolventským koncertem
Základní studium II. stupně
1 - 4. ročník
Žák
 zdokonaluje všechny získané dovednosti (měchovou, prstovou, dynamickou)
 zvládá samostatné nastudování přiměřeně těžkých skladeb
 umí si vytvořit prstoklady
 ovládá práci s rejstříky a měchem
 využívá získané zkušenosti v praxi (soubor)

5.5.22 Studijní zaměření Hra na bicí nástroje
Součástí většiny orchestrů a hudebních uskupení jsou bicí nástroje. Obsahem výuky je hra na malý buben, bicí
soupravu a podle vybavení školy i na jiné bicí nástroje.
Hra na bicí nástroje není snadná a vyžaduje smysl pro přesný rytmus a nezávislou koordinaci paží a nohou. V
hudebních uskupeních bez dirigenta je bicista vůdčí osobností a kvalita souboru je přímo úměrná kvalitám, kterými
tento člen disponuje.
Učební plán Hra na bicí nástroje
Základní studium I. stupně
Předmět
Hra na bicí nástroje
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
Hudební nauka
*poznámka:

l. r.
1

1

2. r.
1

1

3. r.
1

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1-6*

1-6*

1-6*

1-5

1-5

1

1

1

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení
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Základní studium II. stupně
Předmět
Hra na bicí nástroje
Komorní, souborová a
orchestrální hra*
*poznámka:

l. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1

1-6

1-6

1-6

1-6

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , hra z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Přípravné studium
Žák
má zájem o liru na bicí nástroje
umí správně sedět u nástroje a uvolnit paže
umí rozlišit pojmy rychle-pomalu, silně-slabě
dokáže se orientovat v základním notovém zápisu
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák
ovládá základy hry na malý buben, správné držení paliček a uvolňování rukou
postupně zvládá rytmické cítění a smysl pro tempo
zná základní rytmické hodnoty a orientuje se v notovém zápisu
zvládá jednoduchou koordinaci mezi dvěma končetinami
2. ročník
Žák
ovládá náročnější formy hry na malý buben
zvládá základy hry na bicí soupravu
zvládá jednoduché koordinace tří různých končetin
3. ročník
Žák
dokáže při hře využívat základní dovednosti a návyky, získané během studia (držení paliček, správné držení
těla, různé techniky hry a základní typy úderů)
orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
dokáže vnímat náladu skladby a vyjádřit jí základními výrazovými prostředky
zvládá základní rytmické doprovody
dle svých schopností a možností zvládá hru s dalšími nástroji
orientuje se v základní technice liry na melodické a bicí nástroje
4. ročník
Žák
zvládá hru jednoduchých beatových doprovodů na 4,8,12 a 16 taktů na soupravu bicích nástrojů
má zájem o poznávání nových skladeb a jejich interpretaci
zvládá hru partů v orchestru nebo souboru
5. ročník
Žák
má smysl pro muzikální projev
má smysl pro členění hudebních frází
dle svých možností umí doprovodit skladbu na soupravu bicích nástrojů
ve hře na bicí soupravu žák dosáhl dovednosti nezávislého ovládání rukou a nohou
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6. ročník
Žák
má zažité správné držení těla při hře na malý buben a bicí soupravu
dle svých schopností zvládá hru z listu
zvládá hru složitějších rytmů a doprovodů i v taktech střídavých a složených
7. ročník
Žák
zvládá ve hře na bicí soupravu základní rytmické doprovody a jednoduché variace
zvládá základní techniky hry nejen na bicí nástroje, ale dle svých možností také na nástroje rytmické a
melodické a dokáže je uplatnit jak v doprovodu, tak ve hře sólové
dle svých schopností zvládá hru z listu přiměřeně obtížných skladeb
dle svých možností dokáže seřídit a naladit nástroj
dokáže se samostatně zapojit při poslechu hudebních nahrávek
dokáže se orientovat v základních polyrytmech
Základní studium II. stupně

1. ročník
Žák
dokáže z hudební nahrávky odposlouchat jednoduché rytmické útvary a ty pak sám aktivně využívat
má základní představu, jak oživit hru, využitím všech prvků získaných v předchozím studiu
2. ročník
Žák
dokáže podle svých schopností interpretovat skladby podle nahrávky
dokáže čerpat inspiraci pro další studium návštěvami kulturních akcí
3. ročník
Žák
má přehled o používaných prvcích ve hře na malý buben a bicí soupravu a dokáže je využívat
působí dle svých možností jako univerzální hráč a zvládá hru na více nástrojů ve svém oboru
4. ročník
Žák
dokáže aktivně uplatňovat doposud získané znalosti a dovednosti ve hře na nástroj
dokáže se aktivně zapojit do souborů různého obsazení a žánru a podílet se na utváření pohledu na výraz a
způsob interpretace
zvládá hru z listu a dokáže číst svůj hlas v partituře bicích nástrojů
má schopnost doprovodit různá hudební uskupení a schopnost improvizace
dokáže využít svých hráčských a posluchačských vědomostí a zkušeností k samostatnému vyhledávání a studiu
nových skladeb
zvládá orientaci v notovém zápisu a samostatně dokáže řešit technickou a výrazovou stránku nácviku a
interpretace skladeb

5.1.23 Studijní zaměření Sólový zpěv
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Sólový zpěv
Zpěv je nejpřirozenější hudební projev člověka. Cílem je kultivovaný projev ve všech hudebních a žánrových
stylech, sólových, sborových a komorních skladbách. Vzbuzujeme zájem žáka o zpěv a snažíme se, aby žák
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pochopil hudební obsah a dokázal vyjádřit emoce a obsah písně. Během celé výuky se snažíme zachovat přirozený
projev žáka a uvědoměle pěstujeme jeho kantilénu.
Učební plán studijního zaměření Sólový zpěv
Přípravné studium
Formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let 1 hodina týdně.
Základní studium I. stupně
Předmět
Sólový zpěv
Komorní zpěv
Hudební nauka
*poznámka:

2. r.
1

1

1

3. r.
1
1-5*
1

4. r.
1
1-5*
1

5. r.
1
1-5*
1

6. r.
1
1-5

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , zpěv z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Sólový zpěv
Komorní zpěv
*poznámka:

l. r.
1

l. r.
1
1-5

2. r.
1
1-5

3. r.
1
1-5

4. r.
1
1-5

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , zpěv z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu Sólový zpěv
Přípravné studium
Žák:
dbá na správné a přirozené držení těla při zpěvu
napodobuje klidný nádech a prodloužený výdech
ovládá jednoduchá hlasová cvičení
předvede píseň zpaměti
Základní studium I. stupně
1. ročník
Žák:
ovládá správné a přirozené držení těla
zdokonaluje klidné a hluboké dýchání: nádech nosem
propojuje uvolnění brady s funkčním ovládáním úst, jako předpoklad pro správnou vokalizaci
zpívá ve střední hlasové poloze v rozsahu max. 5-ti tónů
spojuje notový zápis s hudební představou
procvičuje všechny studijní úkoly v návaznosti na probíraných písních
2. ročník
Žák:
soustavně dbá na správné a přirozené držení těla
zdokonaluje klidné a hluboké dýchání
rozšiřuje hlasový rozsah do oktávy
pěstuje hudební paměť
zachovává správné zásady pěvecké výslovnosti
dokáže vyjádřit náladu písně vesele a smutně
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7. r.
1
1-5

3. ročník
Žák
soustavně dbá na správné a přirozené držení těla
uvědoměle spojuje a zvukově vyrovnává vokály, rozvíjí zásady správné pěvecké výslovnosti
rozšiřuje a vyrovnává hlasový rozsah dle svých možností
orientuje se ve zpěvu kánonů
4. ročník
Žák
snaží se o uvědomělé budování dechové opory
rozšiřuje a vyrovnává hlasový rozsah dle svých možností
zvládá hlasová cvičení v rozsahu durové oktávy
ovládá sestupné cvičení v rozsahu durové kvinty
zpívá rozložený tonický kvintakord dur i moll ve svém rozsahu
zvládá jednohlasý zpěv různých žánrů
začíná zvládat jednoduchý dvojhlas
5. ročník
Žák
uvědoměle pracuje s dechem
vyrovnává hlas v celé své hlasové poloze
uplatňuje cvičení k předcházení mutačních šelestů pomocí brumenda a hlavového tónu
ovládá hlasové cvičení do rozsahu oktávy dur i moll
zpívá rozložený kvintakord dur i moll do kvinty
používá kantilénu
rozvíjí hudební představivost pomocí orffovských melodických nástrojů
rozvíjí smysl pro obsah písní a ovládá správné frázování
6. ročník
Žák
uvědoměle používá dechovou oporu
zdokonaluje vyrovnání hlasu
zvládá hlasová cvičení v rozsahu oktávy
zpívá stupnice dur i moll v rozsahu oktávy
zpívá rozložený kvintakord dur i moll v rozsahu oktávy
rozvíjí kantilénu s prodlužováním dechových frází
začíná samostatně volit repertoár
7. ročník
Žák
na základě výběru písní domácích i světových interpretů se pokouší o vlastní následnou interpretaci
utvrzuje dovednosti a návyky z předchozích ročníků
respektuje a prezentuje kultivovaný hlasový projev

Základní studium II. stupně
1 – 4. ročník
Žák
prohlubuje již probranou látku z I. Stupně a přípravného studia
zdokonaluje dechovou oporu a uvědoměle pracuje s dechem
dbá na vyrovnanost hlasu a respektuje jeho přirozenost
uplatňuje vyrovnávání vokálů a hlasových poloh
zapojuje všechny získané dovednosti při vyjádření obsahu, charakteru a stylu studovaných písní a skladeb
zpívá rozložené akordy dur i moll přes oktávu
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obohacuje zpěv melodickými ozdobami
uplatňuje se ve vícehlasém zpěvu

5.1.24 Studijní zaměření Sborový zpěv
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Sborový zpěv
Hlavním posláním sborového zpěvu je naučit se pracovat a spolupracovat ve velkém kolektivu, pomáhat si
vzájemně. Sborový zpěv je jedním z prostředků k rozvoji hudebnosti dětí. Výuka sboru v základním uměleckém
školství staví na dlouholeté tradici v naší zemi, která disponuje bohatou sborovou literaturou díky významným
hudebním skladatelům. Hlavním posláním sboru je koncertní činnost.

Učební plán studijního zaměření Sborový zpěv

Přípravné studium
skupinová výuka v rozsahu 2 let - 1 hodina týdně

Základní studium I. stupně
Předmět
Sborový zpěv
Hudební nauka
*poznámka:

1. r.
2
1

2. r.
2
1

3. r.
2
1

4. r.
2
1

5. r.
2
1

6. r.
2

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , zpěv z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupně
Předmět
Sborový zpěv
*poznámka:

l. r.
2

2. r.
2

3. r.
2

4. r.
2

volitelný předmět komorní hra, souborová hra, orchestrální hra, sborový zpěv , zpěv z listu
- zvolený předmět bude uveden na vysvědčení

Učební osnovy vyučovacího předmětu Sborový zpěv
Přípravné studium
Žák
zpívá na základě svých dispozic
učí se dodržovat hlasovou hygienu
správně dýchat
nepřepínat svůj hlas
učí se reagovat na pokyny a gesta sbormistra

Základní studium I. stupně
1 - 6. ročník
Žák
 ovládá jednoduchý notový zápis
 zpívá jednohlasé písně a dvojhlas (kánon)
 učí se dodržovat správné dýchání, výslovnost
 dodržuje správný pěvecký postoj (a sezení)
 reaguje na sbormistrova gesta
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7. r.
2

7. ročník
Žák
 zvládá hlasovou a dechovou techniku, správný postoj zpěváka
 dokáže zpívat písně a capella
 dokáže zpívat z listu jednoduché písně a samostatně se orientuje v notovém zápisu
 má základní přehled ve sborové literatuře

Základní studium II. stupně
1 - 4. ročník
Žák
 umí zpívat z listu
 zpívá troj a čtyřhlasé písně
 má vypěstované pěvecké návyky (postoj, hlasová a dechová kultura)
 umí se orientovat v jakémkoliv sborovém notovém zápisu

5.1.25 Vyučovací předměty Komorní hra, souborová hra a orchestrální hra
Předmět Komorní hra, souborová hra a orchestrální 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 - v duu, jelikož se tak žáci naučí poslouchat jeden druhého, přizpůsobovat se,
vnímat rytmus a harmonii. Postupně bývá duo rozšířeno na trio, popřípadě na kvarteto (i v kombinaci různých
nástrojů) nebo na soubor.
Pro smyčcové a dechové nástroje je to výborná zkušenost, jelikož jsou vlastně nástroji melodickými, kterým chybí
harmonický základ.
Většina žáků má z tohoto způsobu hry radost a bere jej i jako odreagování od povinností, které mají při studiu
hlavního oboru.
Formy komorní a souborové hry

Čtyřruční hra na klavír
Hra na dva klavíry
Komorní duo
Komorní trio
Klavírní trio
Koncertantní obsazení
Komorní kvartet
Smyčcový kvartet
Dechový kvintet
Komorní soubor dechový
Komorní soubor smyčcový
Komorní soubor smíšený
Kytarový soubor
Houslový soubor
Akordeonový soubor
Hudební skupina (el. nástroje)
Soubor bicích nástrojů
Učební plány Komorní a souborová hra I. a II. stupeň základního studia
viz jednotlivá studijní zaměření hudebního oboru
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Osnovy předmětu Komorní hra
Žáci
 využívají interpretačních znalostí a dovedností, posluchačských zkušeností a hudebních vědomostí z
individuálního studia
 vytvářejí si smysl pro kolektivní zodpovědnost
 zodpovědně spolupracují na vytváření společného zvuku, výrazu a způsobu interpretace skladeb
 seznámí se skladbami různých hudebních stylů a žánrů

Osnovy předmětu Souborová hra
Žáci
 mohou být zařazeni do souborové hry od 2. ročníku podle jejich možností a doporučení učitele hlavního oboru
 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)
 učí se sledovat dirigenta a hrát podle jeho gesta
 učí se pohotově číst notový zápis
 přizpůsobují se svým spoluhráčům v intonaci, rytmu, dynamice a celkovému přednesu

Osnovy předmětu Orchestrální hra
Žák
 učí se uplatňovat a využívat v orchestrální praxi své znalosti a dovednosti získané v
 individuální interpretaci a dechové souhře
 učí se a zdokonaluje v souhře a intonaci s ostatními nástroji
 osvojuje si základy a zásady orchestrální interpretace různých hudebních stylů a
 žánrů
 prohlubuje své zkušenosti s prací v kolektivu
 uvědomuje si odpovědnost za společnou práci
 seznamuje se s koncertní praxí
 uplatňuje získané zkušenosti při hře na mezinárodní úrovni
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5.2 Výtvarný obor
Vzdělávací obsah výtvarného oboru vychází z RVP ZUV:
základem jsou vzdělávací oblasti Výtvarná tvorba a Recepce a reflexe výtvarného umění
Vyučovaný předmět: výtvarná tvorba Výtvarná tvorba
• Plošná tvorba
zahrnuje kreslířské, malířské a grafické reakce na skutečnost, na život nebo na niterný svět žáků. Je postavena
na objevně volené tematice, která obohacuje dětské myšlení i emotivitu. V souvislosti s tématem žáci poznávají
výrazovou svébytnost linií, barev a tvarů ve vlastní volné a užité tvorbě, v pozorování a v přepisu reality nebo v
kontaktu s výtvarným uměním. Soustředěný zájem vzbuzuje i experimentace s materiály, nástroji nebo postupy,
která rozvíjí tvořivost a fantazii: Způsoby vyjadřování navazují jak na klasické výtvarné postupy, tak na
kombinování technik, které mnohdy dospívá až k přesahům mezi plošnou a plastickou tvorbou.
• Prostorová tvorba
učí žáky odlišnému způsobu výtvarného myšlení. Vedle prostorového uplatnění linií, barev a tvarů vystupuje do
popředí role světla a stínu, objemů, plastických kontrastů a materiálových kvalit. Volná tvorba nejčastěji
spočívá ve výtvarné experimentaci, v řešení drobných sochařských prací, tvorbu doprovází studijní modelování,
užitá tvorba je nejčastěji zastoupena keramikou, skicami. Je závislá nejen na obsahu námětu a na výtvarné
úvaze, ale i na zvoleném postupu - modelování, tvarování, konstruování. Významnou roli hraje i vztah žáka k
materiálu a jeho zručnost. Volnou tvorbu doprovází studijní modelování, užitá tvorba je nejčastěji zastoupena
keramikou.
• Objektová a akční tvorba
vyvažuje prožitkovými aktivitami některé postupy plošné a prostorové tvorby. Na nezvyklé zážitky, smyslové
podněty, na pocity, vztahy a vznikající postoje navazuje jejich výtvarný přepis a hlouběji je ukotvuje. Objektová
tvorba pomáhá žákům přiblížit se realitě - materiálu či nalezenému předmětu, nebo vytvářet nová prostředí.
Postupy akční tvorby se vztahují k jedinci a k jeho situaci ve světě, k vnímání sebe sama nebo k prožívání
kontaktů s druhými. Akční tvorba má multimediální charakter. Žáci se vyjadřují gestem či pohybem, prožívají
hudbu a její rytmus, proměňují svou identitu atd.
• Multimediální tvorba
v současných tendencích moderního umění se zaměří na souvislosti s průnikem nových médií do umění. Žáci
jsou vedeni k návyku nalézat v umělecké tvorbě zdroje inspirace, aktivně vyhledávat zdroje informací a
využívat je při své tvůrčí činnosti. Zabývá se počítačovým softwarem, digitální technologií, multimédii a
seznamuje s činnostmi provázejícími výrobu multimediálních programů jako je scenáristika a dramaturgie. Žáci
se seznamují s programy pro tvorbu 2D grafiky, zpracováním audio a videozáznamů.
• Výtvarná kultura
prostupuje celou výukou - nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje pohyb
uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má
výtvarná kultura v přípravné výtvarné výchově a v základním studiu I. a II. stupně volný časový rozsah a není
klasifikována. V základním studiu I. o II. stupně se informace řadí do přehledného souboru znalostí.

Učební plán Výtvarný obor
Přípravné studium
Předmět
Přípravná výt varná t vorba

1. r.

2. r.

2

2
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Základní studium I. stupně
Předmět
Výtvarná tvorba

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

2

3

3

3

3

3

3

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

3

3

3

3

Základní studium II. stupně
Předmět
Výtvarná tvorba

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Výtvarná tvorba
Přípravné studium
Žák
 zná paletu základních vyjadřovacích prostředků
 uvažuje nad příčinami a důsledky jevů a ztvárňuje je
 užívá výtvarné formy, které se vyvíjejí s jeho rozumovým, emocionálním a výtvarným vývojem a které ho
obohacují
 převádí různé smyslové podněty do vizuální sféry
 intuitivně používá obrazotvorné prvky (bod, linie, tvar, plocha, prostor, světlo, barva)

Základní studium I. stupně
1 – 2 ročník
Žák
 užívá své výtvarné dispozice – vnímání, myšlení a vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost
 používá základní vyjadřovací prostředky a obrazové znaky, které mu nabízejí způsoby, jak myšlenky učinit
srozumitelné
 má osvojeny kulturní normy chování v kolektivu, emoční otevřenost, spolupráci s učitelem i ve skupině
 intuitivně používá obrazotvorné prvky (bod, linie, tvar, plocha, prostor, světlo, barva), jejich vztahy a kontrasty
a hodnotí jejich účinky
 dodržuje vymezená pravidla
 používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
 pod vedením učitele si stanovuje dílčí cíle a snaží se je trpělivě a soustředěně plnit
1 ročník
Žák
 vnímá učitele jako autoritu (vzor), je na něm do jisté míry závislý, narůstá spolupráce s učitelem i se skupinou
spolužáků, narůstá důvěra k učiteli a žák se emočně otvírá
 ovládá základní paletu vyjadřovacích prostředků v kresbě, malbě, grafice a prostorové tvorbě, umí bezpečně
používat nástroje, materiály a vybavení, dodržuje určená pravidla
 objevuje souvislosti mezi sebou, okolním světem a světem umění,
 ztvárňuje své dojmy ze setkání s výtvarným uměním
4 – 5 ročník
Žák
 respektuje pravidla chování v kolektivu, klesá závislost na autoritě učitele, učitele vnímá jako partnera, je
schopen vyjádřit svůj názor i respektovat názory ostatních členů skupiny
 ovládá širší paletu vyjadřovacích prostředků v kresbě, malbě, grafice, prostorové tvorbě, je seznámen se základy
fotografie, objektovou a akční tvorbou a novými médii (digitální foto a video), bezpečně používá nástroje,
materiály a vybavení a dodržuje určená pravidla
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 vyhledá náměty a inspiraci v uměleckých dílech, architektuře, skrze vlastní výtvarné aktivity navazuje vztah k
umění, hledá vztah mezi uměleckým dílem a výtvarným projevem
6 – 7 ročník
Žák
 vnímá učitele jako partnera, je citlivý k potřebám ostatních, umí posoudit míru svých možností a cíleně s nimi
zacházet
 ovládá širokou škálu vyjadřovacích prostředků v kresbě, malbě, grafice, prostorové tvorbě, fotografii klasické i
digitální, využívá nová média způsobem odpovídajícím věku a schopnostem a materiálním možnostem školy
 zachycuje realitu, způsobem odpovídajícím individuálním schopnostem, pracuje s linií, světlem a barvou, zvládá
tvarové, barevné a prostorové kompozice, podle záměru a potřeby se připravuje ke studiu na střední škole s
výtvarným zaměřením
 individuálně si vybírá podněty z oblastí výtvarné kultury, čerpá
 z dějin výtvarného umění i současné tvorby, orientuje se ve výtvarných směrech
 ukončí I. stupeň studia veřejnou prezentací portfolia vlastních prací - výstavou

Základní studium II. stupně
1 – 4 ročník
Žák
 podílí se na utváření pravidel týmové spolupráce a uplatňuje je, diskutuje, respektuje různá hlediska, umí se
poučit, je schopen vlastní postup obhájit nebo změnit
 ovládá způsoby výtvarného myšlení a vyjadřování na úrovni samostatně pojaté tvorby, je otevřený odlišnostem,
argumentuje, prezentuje práci vlastní i druhých, včetně uplatnění nových informačních a komunikačních
technologií
 pracuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, využívá analýzu, syntézu, parafrázi, posuny významu,
abstrakci aj. Rozlišuje i propojuje obsah a formu, originálně řeší výtvarné problémy, experimentuje, vědomě
uplatňuje výrazové a kompoziční vztahy
 z různých úhlů zkoumá podoby světa a mezilidské vztahy, interpretuje je systémově (z hlediska času, lokality,
kulturních či ekologických souvislostí), koncipuje komplexně pojaté celky, dává hlubší myšlenkový význam
akcím, objektům a instalacím
 koncipuje řešení pomocí různých klasických a moderních technologií přiměřeně vlastnímu výtvarnému názoru,
zachází tvůrčím způsobem s elektronickými médii jako dalšími prostředky výtvarné kultury, používá dostupné
informační zdroje a osobitě je aplikuje
 na základě výtvarných zkušeností i studia chápe, že svět lze zpřítomnit různými způsoby, např. figurací,
abstrakcí, deformací, stylizací aj., vnímá výtvarnou kulturu v historických souvislostech, výstižně používá
výtvarné pojmy
 orientuje se v současném dění v oboru i v širších souvislostech
 prezentuje své portfolio na výstavě absolventských prací
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5.3 Literárně dramatický obor
Vyučované předměty:




Přípravná dramatická výchova
Dramatika a slovesnost
Přednes

Syntetizující literárně dramatický obor rozvíjí osobnost prostřednictvím dramatických činností. Rozvíjí i činnost
slovesnou - tvořivé psaní. Vše směřuje k rozvoji uměleckých vloh směrem k divadelnímu a slovesnému projevu.
Žáci získávají předpoklady pro úspěšné uplatnění v běžném životě i v budoucích uměleckých profesích.
Žáci ukončují I. a II. stupeň studia literárně dramatického oboru absolventským veřejným vystoupením.
Učební plán Literárně dramatický obor
Přípravné studium
Předmět
Přípravná dramatická výchova
Základní studium I. stupně
Předmět
Dramatická průprava
Dramatika a slovesnost
Přednes
Základní studium II. stupně
Předmět
Dramatika a slovesnost
Přednes

1. r.
2

l. r.
2

l. r.
2
1

2. r.
2

2. r.
2

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

2
1

2
1

2
1

2
1

2. r.
2
1

3. r.
2
1

Učební osnovy vyučovacích předmětů literárně dramatického oboru:
Přípravné studium
Vyučovací předmět: Přípravná dramatická výchova
Žák
 rozpozná prostor jeviště a hlediště
 zahraje jednoduché rytmy na Orffovy nástroje k vytvoření rytmů
 ovládá tempo a hlasitost hlasového projevu
 spolupracuje s partnerem
Základní studium I. stupně
Vyučovací předmět: Dramatická průprava
1. ročník
Žák
 při jednoduchých společenských hrách dodržuje pravidla
 respektuje ostatní členy kolektivu při volném pohybu v prostoru
 udrží jednoduchý rytmus a dynamiku - zvukem, pohybem i hlasem
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4. r.
2
1

7. r.
2
1

2. ročník
Žák
 zvládá základní společenské návyky ve styku s dětmi i dospělými
 vyjádří své emoce slovy a pohybem
 provede pohybovou improvizaci
Vyučovací předmět: Dramatika a slovesnost
3. ročník
Žák
 zaujme své vlastní stanovisko k textu
 zvládá pohyb v prostoru
 uvědomuje si v jednoduché dramatické hře své partnery v prostoru a reaguje na ně
 aplikuje zástupnou rekvizitu
4. ročník
Žák
 koordinuje pohyby se slovem a jiným zvukem
 zachovává formu při výměně literárních rolí
 svým jednáním přispívá k upevňování mezilidských vztahů
 vytvořit jednoduchou improvizaci k oživení postav
5. ročník
Žák
 písemně zpracuje různé zážitky
 kultivovaně formuluje své myšlenky
 předvede jednoduchou slovní improvizaci
 rozezná různé typy textů
 reaguje na podněty druhých
 umí ztvárnit jednoduchá témata písemnou formou
6. ročník
Žák
 používá informační prostředky a komunikuje s okolním
 rozhoduje se zodpovědně
 dokáže přijímat kritiku druhých
 zhodnotit práci druhých
 využívá různých prvků pohybových technik
7. ročník
Žák
 zhodnocení dramatické i literární dílo
 popíše typy divadel
 přináší vlastní nápady do dramatického textu
 improvizuje podle dramatické předlohy
 umí vyjádřit témata písemnou formou
 podílí se na tvorbě uceleného dramatického útvaru
 prezentuje výsledky svého studia na veřejném absolventském vystoupení
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Základní studium II. stupně
1 – 4 ročník
Žák
 herecky ztvární charakter postavy
 použije stylizaci k různým žánrům
 aktivně se podílí při tvorbě dramatizace
 vyjádří projevem svůj vztah k literární předloze
 umí zaujmout diváky
 prezentuje výsledky svého studia na veřejném absolventském vystoupení
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5.4 Taneční obor
Vzdělávací obsah tanečního oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí Taneční tvorba a Recepce a reflexe
tanečního umění.

Charakteristika tanečního oboru
V tanečním oboru nabízíme prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexní rozvoj dětí po stránce
tělesné i duševní. Každému žákovi poskytneme takové základy odborného vzdělání, které mu umožní zapojit se do
různých amatérských pohybových aktivit nebo se dále vzdělávat v oboru.
Seznamujeme žáky se stavbou lidského těla a zákonitostmi jeho pohybu.
Nabízíme získání orientace v různých oblastech a druzích tance.
Dbáme na rozvoj tanečních technik, koordinačních, silových a vytrvalostních schopností včetně relaxace.
Učíme žáky rozumět obsahu tanečního díla, hodnotit ho, hodnotit i svůj projev.
Pro korepetici je využíván učitel v částečném rozsahu učebního plánu tanečního oboru.

Učební plány
Přípravné studium

Přípravná taneční výchova

Týdenní dotace
l. r.
2. r.
1,5
1,5

Základní studium I. stupeň
Týdenní dotace
l. r.
Taneční průprava
Taneční praxe

1
1

2. r.
1
1

3. r.
1
2

Soubor *

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

3
2

3
2

3
2

4
2

* volitelný předmět, bude uveden na vysvědčení

Základní studium II. stupeň
Týdenní dotace
Taneční praxe
Soubor *

l. r.
3

2. r.
3

3. r.
3

4. r.
3

2

2

2

2

* volitelný předmět, bude uveden na vysvědčení
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Učební osnovy
Vyučovací předměty:
Přípravná taneční výchova
Taneční průprava
Taneční praxe
Technika klasického tance
Lidový tanec
Historický tanec
Současný tanec
Volitelné vyučovací předměty:
Soubor
Přípravné studium
Vyučovací předmět: Přípravná taneční výchova
Žák
 pohybem reaguje na rytmické, dynamické i melodické impulzy
 opakuje po učiteli protahovací a průpravné (posilovači) cviky i akrobatické prvky
 pohybuje se po prostoru mezi překážkami i po diagonále
 interpretuje taneční hry, dětské lidové hry
Základní studium I. Stupně:
1. ročník
Vyučovací předmět: Taneční průprava
Žák
 osvojuje si držení těla v základních pozicích
 zvyšuje svoji pohyblivost
 rozvíjí pohyb z místa na místo
 rozvíjí hudební cítění a vnitřní citlivost
 hodnotí postavení těla
Vyučovací předmět: Taneční praxe
Žák
 zvládá dětské taneční hry
 učí se dětským lidovým tancům
 dovede tanečně ztvárnit krátké taneční útvary a zvládá jejich prezentaci na veřejných vystoupeních
2. ročník
Vyučovací předmět: Taneční průprava
Žák
 ovládá držení těla 1) na místě, 2) v pohybu do prostoru
 zvyšuje svoji pružnost, koordinaci pohybu, aktivní pohyblivost 99
 zdokonaluje chůzi, běh, poskoky, cval, skoky, obraty
 obohacuje pohyb o různé druhy tempa, rytmu a dynamiky
 hodnotí postavení těla při provádění pohybových úkolů
Vyučovací předmět: Taneční praxe
Žák
 seznamuje se s pohybovými hrami s náčiním
 učí se lidové taneční hry
 pohybem ztvárňuje drobné hudební skladby s určitým obsahem
 dovede tanečně ztvárnit krátké taneční útvary a zvládá jejich prezentaci na veřejných vystoupeních
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3. ročník
Vyučovací předmět: Taneční průprava
Žák
 upevňuje držení těla
 uvědoměle ovládá jednotlivé svalové skupiny
 zvládá základní taneční kroky
 prohlubuje rytmické, dynamické a prostorové cítění
 hodnotí postavení těla při provádění pohybových úkolů
Vyučovací předmět: Taneční praxe
Žák
 uplatňuje získané dovednosti v praxi
 rozvíjí pohybovou fantazii
 rozvíjí tvořivé schopnosti
 učí se kolektivní pohybové a prostorové souhře
 dovede tanečně ztvárnit taneční útvary a zvládá jejich prezentaci na veřejných vystoupeních
Vyučovací předmět: Technika klasického tance
Žák
 seznamuje se s držením těla
 seznamuje se s pozicemi dolních a horních končetin
 učí se postavení u tyče
 postupně ovládá battement, demi-plié, relevé, úklon, předklon, záklon
4. ročník
Vyučovací předmět: Taneční praxe
Žák
 rozvíjí hudební a prostorové cítění
 zúčastňuje se veřejných vystoupení
 uvědomuje si principy prováděného pohybu a uplatňuje je ve svém pohybovém vyjádření
Vyučovací předmět: Technika klasického tance
Žák
 učí se vazby battementů
 učí se port de bras
Vyučovací předmět: Lidový tanec
Žák
 zvládá základní kroky českých lidových tanců
 učí se všechny druhy pérování
 ve stoje u tyče pracuje s vahou těla
 seznamuje se s různými typy chůze
Vyučovací předmět: Současný tanec
Žák
 učí se vazby lehů, sedů
 pracuje s pohyby pánví
 učí se vazby obratů, otáček
 tančí s náčiním
5. ročník
Vyučovací předmět: Taneční praxe
Žák
 prohlubuje hudební a prostorové cítění žáků
 zúčastňuje se veřejných vystoupení
 uvědomuje si principy prováděného pohybu a uplatňuje je ve svém pohybovém vyjádření
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Vyučovací předmět: Technika klasického tance
Žák
 důkladně procvičuje prvky Grand-plié, rond de jambe, úklony, battement frappé, échappé, 2. a 3. port
de brans
Vyučovací předmět: Lidový tanec
Žák
 zvládá základní prvky lidových moravských (např. Trnka, Pilka, Mazur, Čeladenský)
Vyučovací předmět: Současný tanec
Žák
 snaží se o plynulý, harmonický, koordinovaný pohyb celého těla
6. ročník
Vyučovací předmět: Taneční praxe
Žák
 zvládá emociální a pravdivý projev s využitím svého dostupného potenciálu techniky
 pohybu
 dovede tanečně ztvárnit delší taneční útvary a zvládá jejich prezentaci na veřejných vystoupeních
 hodnotí vlastní projev realizovaný v rámci tanečního vystoupení a jeho přípravy
Vyučovací předmět: Technika klasického tance
Žák
 pracuje s různými druhy battementů, rond a skoků
 opakuje a prohlubuje znalost port de bras
Vyučovací předmět: Lidový tanec
Žák
 seznamuje se se základními kroky některých slovenských tanců, např. jednokročka,
 dvojkročka
 valašské kroky
 párování vahou, tahem
 čardáš
Vyučovací předmět: Současný tanec
Žák
 pracuje s uvědomělým centrálním pohybem
 vytváří vazby švihů, vln
 učí se využívat impulsy v pohybu, skoky, otáčky
 improvizuje na různé druhy hudebních skladeb
 učí se novým tanečním technikám
7. ročník
Vyučovací předmět: Taneční praxe
Žák
 samostatně řeší krátké choreografické etudy
 učí se hodnotit taneční výkony jiných souborů
 vnímá a hodnotí komunikační obsah choreografického díla
 užívá základní odborné názvosloví 102
Vyučovací předmět: Technika klasického tance
Žák
 zvládá základní pózy klasického tance
 ovládá koordinaci pohybu nohou, rukou a hlavy
 učí se základním skokům
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Vyučovací předmět: Lidový tanec
Žák
 seznamuje se se základními kroky některých cizích tanců
Vyučovací předmět: Současný tanec
Žák
 má reagovat na hudbu nejrůznějších období
 zvládá různé taneční styly
Volitelný vyučovací předmět: Soubor
Žáci
 vychází ze znalosti tanečních technik z ostatních vyučovacích předmětů
 důsledněji spolupracují s učitelem při vytváření složitějších choreografií s cílem častějších veřejných
vystoupení při doprovodu reprodukované hudby, případně školního orchestru
 rozvijí techniku tance a pohybu s různým náčiním
 jsou schopni samostatné práce ve větším měřítku
 uvědomují si odpovědnost za společné cíle
 podílejí se na návrzích kostýmů, scény aj.
Volitelný vyučovací předmět: Step
Žáci volitelného vyučovacího předmětu Step procvičují nejen mnoho doplňkových tanečních technik, ale rozšiřují
pohybový rozsah a získávají nadprůměrnou fyzickou kondici.
Základní studium II. Stupně:
Vyučovací předmět: Současný tanec
Žák
 taneční technikou propracovává tělo tak, aby bylo schopné analýzy a syntézy pohybu, ale také vnitřních podnětů
 vytváří si svůj individuální slovník pohybu jako základ sebevyjádření 104
 rozvíjí si smysl pro formu a základy taneční kompozice
 při improvizaci používá techniku z různých tanečních období
 zvládá základní time stepy s postupem a otáčkami
 vytváří samostatně variace a breaky
Vyučovací předmět: Lidový tanec
Žák
 zvládá základní kroky vybraných cizích lidových tanců
 je veden k pečlivé a složitějšímu provedení českých, moravských nebo slovenských tanců
 učí se chápat hlouběji lidovou hudbu
Vyučovací předmět: Historický tanec
Žák
 zvládá základní kroky jednotlivých tanců
 zvládá základní formy jednotlivých tanců
 zvládá charakteristický styl provedení
Vyučovací předmět: Klasický tanec
Žák
 cvičí u tyče i na volnosti v rychlejším tempu
 snaží se o čistotu provedení
 provádí technicky náročnější vazby prvků
 míra náročnosti prvků je úměrná schopnostem žáka
 vnímá a hodnotí choreografické dílo
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 hodnotí vlastní přístup k tvorbě a realizaci společného choreografického díla
Volitelný vyučovací předmět: Soubor
Žáci
 vychází ze znalosti tanečních technik z ostatních vyučovacích předmětů
 důsledněji spolupracují s učitelem při vytváření složitějších choreografií s cílem častějších veřejných
vystoupení při doprovodu reprodukované hudby, případně školního orchestru
 rozvijí techniku tance a pohybu s různým náčiním
 jsou schopni samostatné práce ve větším měřítku
 uvědomují si odpovědnost za společné cíle
 podílejí se na návrzích kostýmů, scény aj.
V případě nedostatku žáků v některých ročnících může dojít dočasně či trvale ke spojení ročníků.
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POSTUPOVÉ A ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Žáci I. stupně a II. stupně individuální výuky vykonají na konci školního roku postupové nebo závěrečné zkoušky.
U absolventů I. nebo II. stupně stačí veřejné vystoupení (absolventský koncert).
Žáci výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru absolvují veřejné vystoupení nebo výstavu svých prací.

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI
Škola je otevřená všem, kteří prokážou nezbytné předpoklady potřebné pro přijetí do kteréhokoli uměleckého
oboru.
Škola jim vytvoří takové podmínky, aby mohli plnit vzdělávací obsahy obsažené v ŠVP s ohledem na jejich
možnosti a potřeby.
Jedná se o žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním.
Zásady vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 diagnostika probíhá vždy ve spolupráci s rodiči prostřednictvím školských poradenských zařízení (PPP, SPC)
 žádost rodičů a předložení odborného posudku z poradenského nebo lékařského pracoviště je podmínkou k
zařazení do tohoto programu
 práce se žáky všech tří kategorií má individuální a diferencující charakter
 učitel stanoví žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami individuální studijní plán na pololetí, který v případě
pokračování navazuje na úroveň předchozího pololetí
 plán je stanoven tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky formulovanými v RVP ZUV a
skutečnými možnostmi žáka
 plán schvaluje ředitel školy
 plán je variabilní a respektuje možné modifikace vývoje obtíží
 na závěr školního roku vykoná žák postupovou zkoušku na jeho úrovni, za odpovídající kvalitu ručí učitel
 na vysvědčení je žák buď klasifikován, nebo slovně hodnocen
 v katalogu o průběhu vzdělávání musí být uvedeno, že žák v daném období pracoval podle individuálního
studijního plánu
 ředitel školy vede přesný seznam těchto výjimek s odůvodněním a souhlasem rodičů
Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 chceme být už od počátku informováni o potížích a zvláštnostech žáků, žádáme o to rodiče ve školním řádu
 rodiče nebo zákonné zástupce rovněž ve školním řádu prosíme i o informace o vzniku mimořádné situace
 v případě nutnosti se obracíme na pracovníky PPP, SCP, lékaře nebo psychology jsme připraveni konzultovat
jednotlivé problémy se specialisty - učiteli
 vytváříme ve škole podnětné a vstřícné prostředí, umožňujeme žákům přístup do všech oborů
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VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH
Žákům, kteří prokážou mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání, umožní škola studium
především podle učebních plánů vypracovaných na základě rámcových učebních plánů s rozšířeným počtem
vyučovacích hodin.
Nabízíme však i možnost individualizace vzdělávacího obsahu, rychlejšího postupu či jiných modifikací. Učitel
pak vypracuje individuální celoroční studijní plán žáka přizpůsobený jeho schopnostem, dovednostem a potřebám,
zaznamená ho do třídní knihy a předloží ke schválení řediteli.
Iniciátorem zařazení bývá učitel na základě zjištění mimořádných schopností receptivních i produkčních. Vždy je
však zařazení podmíněno žádostí rodičů a potvrzením PPP.
Prodloužení této výjimky je možné pouze na základě předložení nové žádosti a potvrzení PPP na další školní rok.
U VO, TO a LDO, kde žáci nevykonávají postupové zkoušky, rozhodne o prodloužení výjimky ředitel na návrh
učitele.
Ředitel školy vede přesný seznam žáků s těmito výjimkami s odůvodněním a souhlasem rodičů.
Mimořádně talentované žáky připravujeme na soutěže, vyjednáváme pro ně konzultace na školách vyššího typu,
orientujeme je ke studiu na vyšších uměleckých školách.
Pro žáky, kteří se rozhodli studovat na konzervatoři nebo vysoké škole s uměleckým zaměřením, organizujeme
mimořádné hodiny přípravy na toto studium (individuální nebo skupinové).
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HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY
ZÁSADY HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Motto: Naším hlavním záměrem není hodnocení, ale rozvoj osobnosti žáka. Cílem hodnocení je poskytnutí zpětné
vazby žákovi.
Hodnocení žáků věnujeme velkou pozornost, ale vidíme v něm spíše prostředek motivační a komunikační, než
posuzující.
Zhodnotíme každou aktivitu žáka, každý jeho kladný, ale i záporný počin ve vyučovací hodině i jinde.
Přihlížíme při hodnocení k věkovým a osobnostním zvláštnostem žáka, k jeho sociálnímu zázemí i ke zdravotním a
jiným problémům během školního roku.
Jakékoli hodnocení žákům osobně a okamžitě sdělíme, průběžně informujeme rodiče.
Vedeme žáky od nejmladšího věku k sebehodnocení a sebekontrole.
Zohledňujeme tíživou lidskou i rodinnou situaci některých žáků (rozvod rodičů aj.)

ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ - KLASIFIKACE
Na vysvědčení klasifikujeme jednotlivé předměty známkami:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – uspokojivý
4 – neuspokojivý
Celková klasifikace (v souladu s Vyhláškou o ZUŠ) je:
a) prospěl s vyznamenáním
b) prospěl
c) neprospěl
Ke klasifikaci výborný vyžadujeme splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku a prokázání dalších vlastností
jako je: aktivita, samostatnost, spolehlivost, výborná domácí příprava, účast na soutěžích a vystoupeních. Žák by se
měl přiblížit osobnímu maximu.
Ke klasifikaci chvalitebný je nutné splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku, spolehlivost, cílevědomost a
účast na vystoupení.
Ke klasifikaci uspokojivý je nutné splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku.
Ke klasifikaci neuspokojivý vede nesplnění vzdělávacího obsahu předmětu. Klasifikace neuspokojivý v kterémkoli
předmětu znamená vyloučení žáka.
Klasifikace v hodinách a v hudební nauce je však pětistupňová (žáci nepovažují známku 4 za neuspokojivou).
Běžnou klasifikaci může nahradit i slovní hodnocení. Známka na vysvědčení se skládá z mnoha komponent kromě známek z hodin i z hodnocení aktivity, iniciativy, samostatnosti a přihlíží i k výsledku postupové zkoušky.
Není proto nutno rozdíly mezi pěti a čtyřstupňovou klasifikací přepočítávat nějakým koeficientem.
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VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY
Vlastní hodnocení školy zpracováváme podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Hodnotíme tyto oblasti:
1. Podmínky ke vzdělávání.
2. Průběh vzdělávání.
3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších
osob na vzdělávání.
4. Výsledky vzdělávání žáků a studentů.
5. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání.
6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.
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