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2   CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY 
 

2.1   Počet oborů, kapacita 

 

V Základní umělecké škole (ZUŠ) Horažďovice se vyučují tyto tři obory: hudební obor (HO), 

literárně-dramatický obor (LDO) a výtvarný obor (VO). Kapacita školy je 230 žáků. 

Naplněnost školy se z dlouhodobého hlediska pohybuje těsně pod horní hranicí kapacity. 

 

 

2.2   Historie a současnost 

 

ZUŠ Horažďovice vznikla v roce 1952 a navázala na bohatou kulturní tradici města 

Horažďovic a celého regionu. Patří mezi nejmenší ZUŠ v Plzeňském kraji. Škola sídlí v  budově 

spolu se základní školou (ZŠ), kde má vyčleněny vlastní prostory. Zřizovatelem školy 

byl od jejího založení Plzeňský kraj. K 1. 1. 2012 byla ZUŠ převedena pod nového zřizovatele 

Město Horažďovice. Žáky motivujeme k celoživotnímu učení a zájmu o obor 

a připravujeme je na studium středních, vyšších odborných i vysokých škol uměleckého 

i pedagogického zaměření. 

 

 

2.3   Charakteristika pedagogického sboru 

 

Všichni pedagogové se věnují aktivní umělecké činnosti a to i mimo zaměstnání. Předností 

našeho pedagogického sboru je týmová a mezioborová spolupráce. O vedení začínajících 

učitelů se starají starší a zkušenější kolegové. Velký důraz a podpora je kladena na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 
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2.4    Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce 

 

ZUŠ Horažďovice pravidelně spolupracuje s mnoha organizacemi v regionu. Především 

rozvíjíme spolupráci se školskými zařízeními. Pro mateřské školy pořádáme tematické 

programy spojené s prohlídkou školy. Úzce spolupracujeme s dětskými sbory 

při ZŠ Komenského v Horažďovicích. Literárně-dramatický obor se kromě účasti na řadě 

přehlídek a festivalů prezentuje akcí „Dramaťácká sklizeň“. Výtvarný obor úzce spolupracuje 

s Domem s pečovatelskou službou, Střední školou Horažďovice a Městským muzeem 

Horažďovice. Spolupráce se zřizovatelem zahrnuje účast na akcích města. Účastníme se také 

koncertů místních hudebních spolků (Pěvecký spolek Prácheň, Original band). S ostatními 

ZUŠ klatovského regionu se často setkáváme na společných projektech (koncerty ZUŠ, 

organizace okresních kol soutěží, atd.). 

 

 

2.5    Vybavení školy a její podmínky 

 

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky pro provoz ZUŠ nejsou poskytovány zřizovatelem, 

ale zajišťují je pouze příspěvky na vzdělávání žáků hrazené rodiči, je nutné v této oblasti 

hledat další zdroje. Nejefektivnější cestou je kromě hospodárného využití stávajících 

prostředků čerpání financí z grantových programů a případných sponzorských darů. 

Pro jejich získávání je klíčová dobrá spolupráce s rodičovskou základnou a podnikatelskými 

subjekty města a okolí. Škola využívá 9 učeben. Vybavení školy a jednotlivých učeben 

hudebními nástroji, učebními pomůckami, výtvarnými potřebami a ostatním zařízením je dle 

finančních možností každým rokem doplňováno a obnovováno. Postupně rozšiřujeme 

hudební archiv školy, umožňující zapůjčení nástrojů žákům. 
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3    ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 

 

          Prioritou naší školy, kterou již několik let poměrně úspěšně rozvíjíme, je úzká 
mezioborová spolupráce. Žáci díky ní mají možnost získat nejen odborné, ale i sociální 
návyky a dovednosti. Prohlubují kvalitu svých volních vlastností. Tento fakt je z pohledu školy 
klíčový pro rozvoj osobnosti mladého člověka současnosti. Z tohoto důvodu podporujeme 
kolektivní interpretaci a pořádání mezioborových projektů. 
        Do budoucna chceme tento trend rozvíjet a umožnit vzdělávání maximálnímu počtu 
zájemců dle možností školy. 
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4    VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ  STRATEGIE 
 

Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci 

 Vzbuzujeme u žáků zájem a lásku k umění vlastním příkladem. 

 Vycházíme vstříc individuálním potřebám a schopnostem jednotlivých žáků. 

 Diskutujeme se žáky nad volbou látky pro tvorbu a interpretaci a respektujeme jeho 

názor. 

 Seznamujeme žáky se základními návyky a dovednostmi důležitými pro práci v HO, 

LDO a VO. 

 Nabízíme a volíme zajímavé didaktické pomůcky a materiály pro osvojení základních 

vědomostí a dovedností v oblasti uměleckého vyjadřování žáků. 

 Vedeme žáky ke schopnosti propojovat teoretické poznatky s jejich praktickým 

využitím. 

 

Strategie pro kompetenci osobnostně sociální 

 Vedeme žáky k mezioborové spolupráci na společných projektech. Umožňujeme 

žákům uvědomit si spoluodpovědnost za společnou práci. (docházka na vystoupení, 

zkoušky, dodržování pravidel v kolektivu, podílení se na přípravě a organizaci 

vystoupení). 

 Vedeme žáky k systematické a cílené práci na hodinách i v rámci domácí přípravy. 

Spolupracujeme s rodiči při zajišťování pravidelné domácí přípravy. 

 Vedeme žáky k základním sociálním a pracovním dovednostem (pozdravit, uklidit, 

spolupracovat na společném díle bez konfliktů, popř. vzniklé konflikty učíme žáky 

řešit a hledat dohodu a kompromis na společném uměleckém díle a projektech, 

vedeme žáky k naslouchání jeden druhému a k utváření skupinových pravidel). 

 Vedeme žáky k sebereflexi, motivujeme je konstruktivní zpětnou vazbou. 

 Vytváříme atmosféru důležitosti vzájemné spolupráce a tolerance při jakékoliv 

skupinové činnosti.    

 

 

 



8 
 

Strategie pro kompetenci kulturní 

 Vedeme žáky k aktivní i pasivní účasti na uměleckých a kulturních akcích různého 

druhu (divadlo, koncert, výstava). 

 Diskutujeme s žáky o návštěvě koncertů, výstav a divadelních představení, 

ale i o interních přehrávkách a jiných vystoupeních a prezentacích. 

 Vedeme žáky k aktivní účasti při reprezentaci školy a snažíme se jít příkladem. 

 Podporujeme spolupráci ZUŠ se školskými zařízeními ve městě a místními kulturními 

spolky a soubory. 
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5   VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 
  

Charakteristika hudebního oboru:  

Cílem výuky hudebního oboru na ZUŠ je poskytovat žákovi odborného vzdělávání, rozvíjet 

jeho talent, lásku k hudbě a v neposlední řadě vztah k nástroji. Výuka hudebního oboru 

je rozdělena na přípravné a základní studium. Do přípravného studia jsou přijímány děti 

od 5 let věku na základě prokázaných předpokladů ke vzdělání. Základní studium je pak 

rozděleno na dva stupně. I. stupeň (1. - 7. ročník) je určen pro děti od 7 let věku. Na I. stupni 

ZUŠ jde především o systematickou práci s žákem, která ho motivuje k sebezdokonalování, 

přibližuje mu různé hudební styly a období a rozvíjí jeho talent jak v sólové tak i v komorní, 

případně souborové hře. Studium I. stupně je zakončeno absolventským vystoupením 

(koncert, zkouška). II. stupeň (1. – 4. ročník) je určen pro děti od 14 let věku. Zde žák přímo 

navazuje na dosud získané technické a hudební znalosti a upevňuje je. Žák má možnost 

výběru repertoáru dle vlastního zájmu a schopností.  Cílem je připravit absolventa jak 

na kvalitní amatérskou úroveň, tak případně na další umělecké (konzervatoř) nebo 

pedagogické studium (SPŠ, VŠ).  
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5.1 Přípravné studium 

 
 

Charakteristika přípravného studia: 

Do přípravného studia (PS) jsou přijímáni zájemci od pěti let věku, na základě prokázaných 

předpokladů ke vzdělání. Studium je maximálně dvouleté. Během studia žáci navštěvují 

jeden povinný předmět a dále si volí jeden až dva předměty ze skupiny povinně volitelných 

předmětů. Absolvování přípravného studia není podmínkou pro přijetí žáka do základního 

studia, žák musí úspěšně vykonat talentovou zkoušku.   

 
 

Učební plán: 
 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Přípravná hudební výchova je vyučován v kolektivu 6 – 18 žáků. 

Výuka je organizována společně pro oba ročníky přípravného studia.  

 Předmět Výuka hudebního nástroje je vyučován individuálně, z důvodů organizačních 

lze výuku realizovat ve skupině 2 žáků. Výuka probíhá v nabídce těchto nástrojů: 

klavír, elektronické klávesy, housle, violoncello, zobcová flétna, kytara a bicí nástroje. 

 Předmět Cvrčci je vyučován v kolektivu 6 – 18 žáků. Výuka je organizována společně 

pro oba ročníky přípravného studia. 

 Změna předmětu ze skupiny Povinně volitelné předměty je akceptována v pololetí 

a na začátku školního roku. 

 

 

 

 

 1. ročník 2. ročník 

 1. pololetí 2. pololetí  

Povinné předměty   

Přípravná hudební výchova 2 1 1 

Povinně volitelné předměty  

Výuka hudebního nástroje - 1 1 

Cvrčci 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 2 2 2 
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Školní výstupy předmětu Přípravná hudební výchova: 

 

1. a 2. ročník 
 

Žák 

 pojmenuje a ukáže notovou osnovu, houslový klíč a noty c1 – a2 v houslovém klíči 

 ukáže a přečte noty a pomlky v hodnotě celé, půlové a čtvrťové 

 vyjádří pohybem dynamický a tempový charakter znějící hudby 

 vyjádří tleskáním nebo pomocí orffových nástrojů rytmus s obsahem celých, půlových 

a čtvrťových not a pomlk 

 rozezná a popíše rozdíl mezi takty na 2, 3, a 4 doby 

 

 

Školní výstupy předmětu Výuka hudebního nástroje: 

 

1. a 2. ročník 
 

Žák 

 dokáže popsat nástroj 

 předvede správné držení nástroje (platí pro nástroje: housle, zobcová flétna, kytara) 

 předvede správné sezení u nástroje (platí pro nástroje: klavír, elektronické klávesy, 

bicí nástroje) 

 orientuje se v jednoduchém notovém zápisu 

 rozlišuje základní rytmus v celých, půlových a čtvrťových hodnotách a dokáže 

je správně interpretovat 

 

 

Školní výstupy předmětu Cvrčci: 

 

1. a 2. ročník 
 

Žák 

 zazpívá a pohybem vyjádří obsah lidové písně 

 vyjádří tleskáním nebo pomocí orffových nástrojů rytmus znějící hudby 

 spolupracuje s ostatními členy kolektivu na společné práci 

 zapojuje se do veřejných vystoupení 
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5.2 Studijní zaměření Hra na klavír 

 
Charakteristika studijního zaměření: 
 
Klavír patří mezi nejpoužívanější a nejoblíbenější hudební nástroje pro svoje bohaté zvukové 
a výrazové možnosti. Uplatňuje se jako nástroj sólový i doprovodný a je důležitou součástí 
komorních souborů a orchestrů napříč hudebními žánry. Žáci se během studia seznamují 
se skladbami různých stylových období, osvojí si základy hudby klasické, jazzové, lidové 
i populární. Znalost hry na klavír je nezbytným předpokladem pro pracovníky všech 
hudebních profesí a podmínkou pro studium pro studium učitelských oborů s hudebním 
zaměřením. 
 
 
 
 
Učební plán: 
 

 

 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na klavír se vyučuje individuálně. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá učební 

plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na klavír 

 

Základní studium I. stupně 

 

1. ročník 
 

Žák 

 popíše klavír a vysvětlí vznik klavírního tónu 

 hraje portamento, staccato, legato 

 předvede správné sezení u nástroje, uvolněné držení těla a postavení ruky na nástroji 

 orientuje se v pětiprstové poloze a jejím rozšíření 

 hraje na základě jednoduchého notového zápisu 

 zahraje lidovou píseň podle sluchu s doprovodem základních tónů 

(T, D, S nebo dudácké kvinty) 

 

2. ročník 

Žák 

 se orientuje na celé klaviatuře 

 hraje durové stupnice a akordy s obraty tenuto, staccato rozloženě protipohybem 

zvlášť 

 používá při hře základní dynamiku (piano, forte) 

 zahraje jednoduchou skladbu zpaměti (hlavní melodie v pravé ruce, přehledný 

doprovod v levé ruce 

 

3. ročník 

Žák 

 hraje durové stupnice protipohybem dohromady a akordy s obraty každou rukou 

zvlášť 

 používá tyto technické prvky: základní úhozy, současný a synkopický pedál, plynulá 

hra ve středním tempu, koordinace rukou, dvojhmaty v rozsahu sexty) 

 je schopen vyjádřit náladu skladby elementárními výrazovými prostředky na základě 

předepsaných dynamických a tempových označení 

 hraje a transponuje lidové písně (s pomocí harmonických funkcí T, S, D) 

s jednoduchým akordickým doprovodem 
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4. ročník 

Žák 

 hraje stupnice dur a moll v rovném pohybu přes dvě oktávy s akordy a jejich obraty 

dohromady 

 interpretuje skladby s jednoduchými melodickými ozdobami (příraz, nátryl, mordent)  

 při hře zpaměti používá logických pomůcek (povědomí o tónině, základní formální 

členění skladby) 

 hraje z listu jednoduché skladby s přehlednou sazbou (unisono) na podkladě čtyřruční 

hry 

 

5. ročník 

Žák 

 hraje stupnice dur a moll v rovném pohybu přes čtyři oktávy v rychlejším tempu 

a akordy přes dvě oktávy dohromady 

 citlivě používá pedál a navrhne vlastní řešení 

 hraje skladby různých stylů a žánrů a popíše jejich hlavní znaky 

 hraje z listu skladby s jednoduchou strukturou (homofonie, hlavní melodie v pravé 

ruce, přehledný jednoduchý doprovod v levé ruce) 

 hraje lidové a umělé písně ze zpěvníku podle akordických a zvolí vhodnou formu 

stylizace doprovodu 

 

      6. ročník 

Žák 

 hraje stupnice v kombinovaném způsobu dohromady 

 hraje čtyřhlasé akordy a velký rozklad akordů zvlášť 

 hraje dvojhmaty v rozsahu oktávy 

 vědomě tvoří tón a kontroluje jeho kvalitu 

 zná a hraje další melodické ozdoby (obal, trylek) 

 

7. ročník 

Žák 

 využívá získaných znalostí a dovedností k volbě výrazových prostředků adekvátních 

dobovému zařazení skladby, jejímu stylu a žánru: dynamická a tempová rozlišení, 

agogika, vhodná artikulace, frázování, používání melodických ozdob 

 zvládá hru složitějších rytmických útvarů (synkopa, triola, tečkovaný rytmus) 

 samostatně vybere část repertoáru a konzultuje svůj interpretační názor s učitelem 

 zhodnotí vlastní výkon i výkony ostatních 

 důsledně uplatňuje sluchovou sebekontrolu po stránce technické, výrazové i úhozové 
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Základní studium II. stupně 

      1. ročník 

       Žák 

 rozvíjí a zdokonaluje své nástrojové dovednosti pomocí náročnějších technických 
cvičení: zběhlost v pasážové technice, bezpečná hra skoků, akordů a oktáv v rozsahu 
celé klaviatury, koordinace pravé a levé ruky, orientace v polyfonii, využívá širokou 
dynamickou škálu 

 zahraje z listu skladby na úrovni nižšího ročníku prvního stupně 
 

2. ročník 

Žák 

 hraje rozsáhlejší skladby sonátového, variačního a rondového typu, polyfonní skladby 
aj., provede jejich základní analýzu, zařadí do příslušného stylového období a zvolí 
vhodné prostředky k interpretaci 

 harmonizuje lidové a umělé písně hlavními a vedlejšími funkcemi a zvolí vhodnou 
stylizaci doprovodu 

 

3. ročník 

Žák 

 vhodně používá a správně interpretuje širší škálu melodických ozdob  

 se aktivně zapojuje do různých komorních a souborových seskupení, při hře 
doprovodných partů dbá na souhru, vyváženost zvuku a uplatňuje svůj názor 
na výslednou interpretaci 

 prostřednictvím internetu a poslechem živé hudby a kvalitních nahrávek si rozšiřuje 
svůj hudební rozhled, vyhledává vhodný repertoár, hodnotí a porovnává rozličné 
interpretace studované skladby 

 

4. ročník 

Žák 

 má osvojeny nástrojové a osobnostní návyky na zodpovědnou přípravu na vystoupení 

 využívá všech svých dovedností a vědomostí k samostatnému studiu skladby podle 

svých vlastních preferencí a obhájí svůj názor na interpretaci 

 hraje z listu jednoduché úpravy populárních a známý děl světové literatury 
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5. 3   Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje 

Charakteristika studijního zaměření 
 
Elektronické klávesové nástroje jsou oblíbeným hudebním nástrojem. Výuka probíhá po 
dvou liniích. Žáci se seznamují se základními návyky hry na klavír i prvky typickými pro hru na 
elektronické klávesové nástroje. Žáci se seznamují se skladbami různých žánrů. Nástroj se 
uplatňuje jako nástroj sólový i jako součást různých hudebních uskupení. Znalost hry na 
elektronické klávesové nástroje je důležitým předpokladem pro studium učitelských oborů 
s hudebním zaměřením. 
 
 
Učební plán: 
 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na elektronické klávesové nástroje se vyučuje individuálně nebo ve 

skupince maximálně dvou žáků.  

 Školní výstupy předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá učební 

plán. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na elektronické 
klávesové nástroje 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na elektronické klávesové nástroje 
 

Základní studium I. stupně 

     1. ročník 

      Žák 

 umí hrát všemi prsty  

 dokáže zahrát stupnice v jedné oktávě (C-H) 

 hraje jednoduché písně s jednoprstým doprovodem 
 

       2. ročník 

       Žák 

 hraje durové stupnice protipohybem (C-H, F-As) 

 orientuje se v notovém zápisu a dovede podle něj hrát 

 získává představu o základních rytmech a základních zvukových barvách – 
zná zákl.rytmy (polka, valčík, country, beat, ballad, swing) 

 při hře prakticky využívá dominantní septakord 
 

       3. ročník 

       Žák 

 hraje durové stupnice s křížky rovným pohybem s akordy a jejich obraty  

 dokáže zahrát jednoduchou píseň zpaměti 

 hraje jednoduché lidové písně z listu 

 pozná synkopický rytmus, triolu, tečkovaný rytmus a dovede je zahrát 

 dokáže vytvořit doprovod k jednoduchým lidovým písním 
 

       4. ročník 

       Žák 

 hraje mollové stupnice s křížky rovným pohybem s akordy a jejich obraty 

 samostatně volí ve zvukovém i doprovodném rejstříku 

 používá formální části doprovodu (intro, ending, fill in) 

 transponuje jednoduché písně 

 osvojuje si zákonitosti souborové hry 
 
      5. ročník 

       Žák 

 hraje durové stupnice s béčky rovným pohybem s akordy a jejich obraty 

 zná hru akordického doprovodu 

 zvládá hru z listu náročnějších skladeb 

 se dovede podílet na aranžmá v souborové hře 
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      6. ročník 

       Žák 

 hraje mollové stupnice s béčky rovným pohybem s akordy a jejich obraty 

 dovede využívat hru akordů (dim, maj7, sus4) 

 hraje zpaměti náročnější skladby 

 transponuje přiměřeně náročné skladby 

 ovládá základy klavírní techniky (legato, staccato, portamento, pedalizuje) 
    

7. ročník 

       Žák 

 využívá interpretační dovednosti výběrem skladeb různých stylů a žánrů s důrazem 
na harmonickou a melodickou přesnost provedení, správného výběru zvukového i 
doprovodného rejstříku 

 dovede samostatně nastudovat přiměřeně náročnou skladbu 

 dovede uplatnit sluchovou sebekontrolu, umí rozpoznat chybu u sebe i u spoluhráče 

 aktivně se zapojuje do čtyřruční hry či hry v souboru 
 

Základní studium II. stupně 

       1. ročník 

       Žák 

 zvládá korepetici mladších žáků 

 hraje podle sluchu melodie a vytváří k nim doprovod 
 

       2. ročník 

       Žák 

 zvládá obtížnější klavírní skladby 

 v souboru využívá své znalosti v instrumentaci a aranžování 
 

       3. ročník    

       Žák 

 zvládá vytvořit doprovod u písniček 

 obhájí si samostatný výběr skladeb 
 

       4. ročník 

       Žák 

 dovede zahrát z listu náročné skladby a dovede je transponovat 

 získané dovednosti uplatňuje ve čtyřruční hře či při hře v souboru 
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5.4    Studijní zaměření Hra na housle 

 

Charakteristika studijního zaměření:  
Výuka hry na housle směřuje k tomu, aby žáci mohli uplatnit své dovednosti a zkušenosti 
nabyté při studiu na základní umělecké škole v uskupeních různého žánru, 
ale i k profesionální dráze sólové nebo v orchestrech a dalších např. komorních uskupeních. 
 
 

Učební plán: 
 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na housle se vyučuje individuálně. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá učební 

plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

Školní výstupy předmětu Hra na housle 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 

       Žák 

 zvládá držení houslí i smyčce 

 ovládá základní prstoklad dur nebo moll podle zvolené houslové školy 

 zvládá základní dělení smyku v detaché a chápe základní princip legata 

 vysvětlí funkci lokte při přechodu přes struny 
   

 I. stupeň II. stupeň 

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

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

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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   2. ročník 

      Žák 

 zahraje prstoklad dur, moll a jejich kombinace ve stupnici, základní melodii 

 při hře používá základní smyky detaché a legata a jejich kombinace 

 rozlišuje používání základní dynamiky p, f, rychlého pomalého tempa v rámci 
jednoduché melodie na úrovni lidových písní 

 
3. ročník 

Žák 

 kombinuje alespoň 3 prstoklady na všech strunách 

 používá kombinace smyků detaché a legata přes struny 

 rozlišuje při hře základní dynamická a tempová označení 

 zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 
 
4. ročník 

Žák 

 hraje všechny prstoklady v 1. poloze 

 zvládá složitější dělení smyků a jejich kombinace (legato, detaché, staccato,martele) 

 orientuje se v základních prstokladech ve 3. poloze 

 dokáže kombinovat 1. a 3. polohu v dur a moll prstokladu 

 popíše techniku vibrata a jeho význam pro kvalitu tonu 

 používá při hře dynamická a výrazová označení crescendo, decrescendo, ritardando, 
accelerando 

 
5. ročník 

Žák 

 zvládá hru v 1. a 3. poloze, obě polohy spojuje pomocí výměn 

 používá jednoduché dvojzvuky 1. poloze kombinované s prázdnou strunou 

 předvede jednoduché dvojhmaty 

 umí použít vibrato ke zkvalitnění tónu 

 hraje jednoduché melodie z listu 
 

6. ročník 

Žák 

 při hře používá výměny do 1. - 5. polohy 

 používá složitější smyky, které vyžaduje studovaná skladba (řadové staccato, 
spiccato) 

 vysvětlí použítí výrazových prostředků v souvislosti s charakterem interpretované 
skladby 
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7. ročník 

Žák 

 ovládá pstoklady v 1. - 5. poloze a plynulé výměny v rámci 3oktávových stupnic 

 používá při hře všech částí smyčce ve všech dynamických odstínech 

 zahraje jednoduché dvojhmaty a vibrato 

 dokáže samostatně pracovat se skladbou ve smyslu interpretace nálady a dobového 
zařazení 
 
 

Základní studium II. stupně 

1. ročník 

Žák 

 zahraje rychlejší legatové kombinace 

 používá hraní v polohách podle svého uvážení a podle toho, co vyžaduje daná skladba 
 
     2. ročník 
 
     Žák 
 

 Zvolí samostatně prstokladovou variantu podle svých technických možností 

 Zahraje v pomalém tempu detaché v jednoduchých dvojhmatech 
 
     3. ročník 
 
     Žák 
 

 Vysvětlí a obhájí vlastní interpretaci dané skladby 

 Se aktivně zapojuje  do různých hudebních uskupení na základě vlastního žánrového 
zaměření a zájmu 

 
 
     4. ročník  
 
     Žák 
 

 Samostatně zvolí skladbu a nastuduje ji, obhájí její interpretaci 
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5.5     Studijní zaměření Hra na violu  

 
Charakteristika studijního zaměření: 
 
Hra na violu je alternativou pro žáky, kteří mají zájem o tento nástroj a mají také určité 

fyziologické dispozice (větší ruka, silnější prsty apod.). To však není podmínkou. Viola je 

nástroj sametového zvuku středních poloh, je tedy zvukově položená níže. To je výborným 

předpokladem pro souborovou hru, kterou naše škola podporuje ve své koncepci celého 

ŠVP. Výhodou pro žáka, který začne hrát na violu je absolvování alespoň 3. ročníku ve studiu 

předmětu Hra na housle. Lze však na základě přijímacího řízení nastoupit do 1. ročníku. 

 
 
Učební plán: 
 

 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na violu se vyučuje individuálně. 

 Na violu začíná žák hrát minimálně ve věku 10 let na základě doporučení učitele 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá 

učební plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na violu 
 

Základní studium I. stupně 

1. ročník  

Žák 

 popíše svůj nástroj, zná rozdíly mezi houslemi a violou 

 ovládá správný postoj a držení nástroje 

 zná violový klíč a čte základní řady na strunách 

 hraje durový prstoklad a jednoduché melodie 

 zná základní návyky a průpravu pro držení smyčce 
 zvládá krátké smyky, hru v půlových notách 

 hraje durový prstoklad 
 

2. ročník 
 

Žák 

 zvládá držení violy a smyčce 

 hraje durový a mollový prstoklad a jednoduché melodie 

 zvládá dělení smyku v detaché a chápe princip legata 

 umí použít loket při přechodu přes struny 

 umí použít při hře dynamiku p, f, mf  
 

3. ročník 
 

Žák 

 ovládá dur a moll prstoklad a jejich kombinace 

 umí používat základní smyky detaché a legata a jejich kombinace 

 používá základní tempová označení allegro, moderato, lento jako rychlé, mírné, 
pomalé 

 hraje zpaměti jednoduchou píseň 
 

4. ročník 
 

Žák 

 zahraje všechny základní prstoklady v 1. poloze 

 používá základní kombinace smyků legata a detaché i rychlejším tempu 

 používá při hře označení crescendo, decrescendo, ritardando 
 zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 

 

5. ročník 
 

Žák 

 kombinuje všechny základní prstoklady v 1. poloze 

 zahraje prstoklad 3. polohy dur a moll 

 předvede základní techniku vibrata 

 hraje z listu jednoduchou melodii 

 zvládá složitější dělení smyků ( detaché,legato, martelé,staccato)  
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6. ročník 

Žák 

 zvládá hru v 1. a 3. poloze, obě polohy spojuje pomocí výměn 

 rozšiřuje základní smyčcovou techniku o nové prvky (spiccato) 

 používá vibrato ke zkvalitnění tónu 

 podílí se na výběru skladby s učitelem 
 

7. ročník 

Žák 

 umí použít při hře 1. - 5. polohu a jejich výměny v rámci 3oktávových stupnic 

 samostatně vybere výrazové prostředky pro svoji interpretaci dané skladby a dokáže 
svůj výběr obhájit 

 zná jednoduché dvojhmaty (tercie, sexty)  
 

Základní studium II. stupně 

1. ročník  

Žák 

 ovládá hru ve všech polohách a vysvětlí použití výrazových prostředků při studiu 
dané skladby 

 hraje složitější smykové variace legata a detaché v rychlejších tempech 
 

      2. ročník 
 
      Žák 

 zahraje základní dvojmaty v detache 

 samostatně volí výrazové prostředky při studiu dané skladby a svoji volbu obhájí  

 hraje z listu jednoduché skladby různých žánrů 
 
     3. ročník 
 
     Žák 

 vybere si samostatně skladbu a dokáže ji samostatně nastudovat s pomocí učitele 

 používá různé odstíny vibrata pro interpretaci skladby 
 
    4. ročník 
 
    Žák 

 nastuduje samostatně vyvbranou skladbu a obhájí její interpretaci 
 se aktivně zapojuje do různých hudebních uskupení různých žánrů a stylů na základě 

svých možností, zkušeností a zájmu 
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5.6   Studijní zaměření Hra na violoncello 

 

Charakteristika studijního zaměření: 
Violoncello (hovorově cello), patří do skupiny smyčcových strunných nástrojů, protože zvuk 
vzniká rozechvíváním struny smyčcem. Dalšími jsou housle, viola a kontrabas. Název 
je původem z italštiny (violone piccolo) a znamená malá basová viola. Violoncello 
má dlouhou historii sahající do období kolem roku 1600. Výrobcem violoncella je mistr 
houslař, hráč je označován jako violoncellista (hovorově cellista). Violoncello se uplatňuje 
jako sólový nástroj, v komorních seskupeních (klavírní trio, smyčcové kvarteto ad.), 
komorních a symfonických orchestrech, v hudbě klasické i populární. Jeho zvuk i výrazové 
prostředky jsou podobné lidskému hlasu. Je schopno vyjádřit mnoho pocitů díky barevným 
odstínům různých herních technik. Asi právě proto bylo pro violoncello napsáno mnoho 
skladeb (suit, sonát, koncertů ad.) snad všemi významnými skladateli. Notový zápis bývá 
v basovém klíči, pro vyšší tóny se používá klíč tenorový nebo houslový. 
 
 
Učební plán: 
 

 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na violoncello se vyučuje individuálně nebo ve skupince maximálně 

dvou žáků. O rozdělení žáků rozhoduje ředitel ZUŠ na základě doporučení vyučujícího. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá 

učební plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na violoncello 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na violoncello 

 
Základní studium I. stupně 

        

  1. ročník 

 

      Žák 

 sedí správně a přirozeně u nástroje, předvede správné držení smyčce 

 zahraje smykem détaché všemi částmi smyčce, přes dvě struny 

 postaví levou ruku v základní a sedmé poloze 

 pojmenuje noty v basovém klíči, pozná notu půlovou, čtvrťovou a osminovou 

 zahraje jednoduchou skladbu nebo píseň zpaměti pizz a arco 

 zahraje skladby s doprovodem učitele 
 
      2. ročník 
 

       Žák 

 zahraje smyky détaché a legato a jejich kombinace na dvou strunách 

 zahraje v základní a sedmé poloze 

 základní polohu propojí s širokou polohou sníženou a zvýšenou, rozumí prstokladům 

 hraje podle notového zápisu obsahujícího notu (pomlku) šestnáctinovou, půlovou a 
čtvrťovou s tečkou 

 svou hru obohatí o dynamiku 

 na dlouhých notách předvede vibrato 

 s pomocí učitele naladí nástroj 
 

     3. ročník  
 
      Žák 

 sedí uvolněně u nástroje, správně drží smyčec 

 předvede detache, legato, staccato všemi částmi smyčce a na všech strunách 

 provede výměny ze základní do sedmé polohy 

 při tvorbě tónu předvede základní znalosti dynamiky (p, f, crescendo, decrescendo) 

 s pomocí učitele sám naladí nástroj 

 používá vibrato 
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      4. ročník 

   

      Žák 

 plynule kombinuje naučené smyky 

 rozumí tenorovému klíči 

 zahraje stupnici DUR a moll přes dvě oktávy (do 4 křížků a 4 bé) 

 zahraje z listu na úrovni druhého ročníku 

 propojí základní a sedmou polohu s polohami mezi nimi (v rychlejším tempu) 

 vytvoří kvalitní tón s použitím vibrata a naučené dynamiky z předešlých ročníků 
 

       5. ročník 

 

       Žák 

 je seznámen s přirozenými flažolety 

 zahraje v naučených polohách a v palcové poloze (d1 – d2) 

 při hře využívá naučené základní výrazové prostředky (dynamiku, agogiku, vibrato) 

 pojmenuje noty v houslovém klíči 

 zahraje z listu na úrovni třetího ročníku 
 

       6. ročník 

 

      Žák 

 zahraje složitější smyky a jejich varianty 

 zahraje vibrato na drobnějších hodnotách a v rychlejším tempu 

 tvoří melodii a hudební frázování, dynamicky a tempově odlišuje skladby 

 zahraje rozložený durový kvintakord přes dvě oktávy 

 zahraje z listu skladbu na úrovni čtvrtého ročníku 
 

       7. ročník 

 

       Žák 

 zahraje základní smyky, jejich kombinace, smyky vyšší obtížnosti 

 předvede plynulé výměny od základní až po palcovou polohu 

 ve své hře propojí naučenou dynamiku, frázování a zpěvnost 

 zahraje v basovém, tenorovém i houslovém klíči 

 zahraje zpaměti 

 naladí sám nástroj 

 zahraje z listu na úrovni pátého ročníku 
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Základní studium II. stupně 

    1. ročník 
   

     Žák 

 hraje bez problémů v základní až sedmé poloze, výměny provádí plynule  

 rozumí notovému zápisu v basovém, tenorovém a houslovém klíči 

 kombinuje druhy smyků naučených v předešlých ročnících 

 ve skladbách užije naučenou dynamiku a agogiku 
 

    2. ročník 

    Žák 

 naučené polohy propojí s palcovými polohami 

 hraje kvalitním tónem, vibrato použije v palcové poloze 

 hraje základní dvojhmaty, akordy a melodické ozdoby 

 zpaměti zahraje rozsáhlejší skladby (koncerty, sonáty) 
 

    3. ročník 

    Žák 

 hraje po celé délce hmatníku 
 hraje intonačně čistě 

 pracuje s barvou, výrazem, vibrátem a kvalitou tónu  
 samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu  

 
 
    4. ročník 

    Žák 

 zahraje skladby různých slohových období s odpovídající interpretací 

 ve skladbách využije všechny naučené technické, smykové a výrazové prvky 

 zapíše samostatně prstoklady a smyky  
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5.7   Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu 

Charakteristika studijního zaměření:  
Zobcová flétna patří do kategorie dřevěných dechových nástrojů. Bývá vyrobena ze dřeva 
nebo plastu. Kvalitnější nástroje zpravidla z tvrdých dřev domácích i exotických (javor, 
hruška, palisandr, eben). V období romantismu nebyla v koncertní praxi zobcová flétna 
užívána vůbec a teprve na počátku 20. století byla znovuobjevena, nejprve jako historická 
kuriozita a didaktická pomůcka, později se stala plnohodnotným nástrojem jednak v oblasti 
autentické interpretace staré hudby, kterou si bez zobcových fléten lze těžko představit, 
jednak v oblasti soudobé vážné hudby, která umí využít i mnoho alternativních technik hry, 
v nichž je zobcová flétna velmi tvárná. V současné době se hra na zobcovou flétnu učí 
i na konzervatořích.  
Typy fléten: sopraninová flétna (rozsah f2 - f5), sopránová flétna (rozsah c2 - g4), 
altová flétna (rozsah f1 - c4), tenorová flétna (rozsah c1 - g3) a basová flétna (rozsah f - c3).  
 
 
Učební plán: 
 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na zobcovou flétnu se vyučuje individuálně nebo ve skupince 

maximálně dvou žáků. O rozdělení žáků rozhoduje ředitel ZUŠ na základě doporučení 

vyučujícího.  

 Předmět Hra na zobcovou flétnu je realizován ve hře na sopránovou, altovou, 

tenorovou a basovou flétnu. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá 

učební plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na 
zobcovou flétnu 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na zobcovou flétnu 

 
Základní studium I. stupně 

      

     1. ročník 
 

      Žák 

 umí hrát s doprovodem klavíru  

 hraje v dvojhlase s učitelem nebo žákem 

 umí zahrát lidovou píseň zpaměti 

 hraje z listu jednoduché písně 

 hraje v rozsahu c1 – d2,b1,fis1 

 hraje legato, tenuto 

 zná a hraje správnou délku not  
 

 

      2. ročník 
 

       Žák 

 hraje legato a umí ho používat při své hře 

 popíše a pozná v notovém zápise nasazení staccato  

 se orientuje v notové lince dvojhlasu 

 dovede hrát v duu 

 zná a používá při hře základní dynamiku  - piano, forte 

 hraje v rozsahu c1 – g2, fis2 
 

     3. ročník  
 
      Žák 

 hraje podle daného rytmu přednesové skladby s doprovodem 

 hraje v duu, triu 

 předvede hru staccato 

 zná a používá agogiku 

 předvede probírané stupnice a tvoří akordy (T) 

 hraje v rozsahu c1 – a2 
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      4. ročník 

   

      Žák 

 dovede hrát delší skladby v rychlém tempu 

 zná základy hry na altovou flétnu 

 hraje v rozsahu c1 – h2 
 
 

       5. ročník 

 

       Žák 

 předvede znalost probraných stupnic a tvoří akord 

 zná a hraje příraz a využívá ho při své hře 

 rozumí a popíše trylek 

 hraje v rozsahu c1 – c3 

 umí samostatně vybrat skladbu 

 hraje delší a technicky náročnější přednesy 

 dokáže číst zápis altové flétny 
 

 

       6. ročník 

 

      Žák 

 hraje trylek, příraz a používá ho při své hře 

 zná a hraje triolu, synkopu a tečkovaný rytmus 

 hraje v rozsahu c1 – d3 

 hraje skladby různých stylů – jazz, country, folk 

 pracuje samostatně s dynamikou, používá dynamická znaménka (p, mf, f, zesilování, 
zeslabování) 

 zná další typy fléten – sopraninová, altová, tenorová, basová 

 zná a vysvětlí pojem vibrato 
 

 

       7. ročník 

 

       Žák 

 hraje z listu technicky náročnější skladby v rychlém tempu 

 při hře používá probrané melodické ozdoby 

 doprovází i mladší žáky 

 hraje a používá vibrato při své hře 

 hraje všechny stupnice dur i moll a tvoří akord 
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Základní studium II. stupně 

 

    1. ročník 
   

     Žák 

 hraje na dostupné typy fléten – altová, tenorová, sopraninová, basová 

 podílí se na výběru repertoáru s ohledem na dané vystoupení 
 

    2. ročník 

    Žák 

 hraje v komorní a v souborové hře náročnější skladby různých stylů a žánrů 

 samostatně nastuduje přiměřeně náročnou skladbu 
 

 

    3. ročník 

    Žák 

 hraje z listu náročnější souborové party různých stylů a žánrů 

 hraje náročnější skladby různých stylů a žánrů 
 samostatně nastuduje náročnější skladbu různých stylových období s využitím všech 

svých získaných znalostí a dovedností          
 
 
    4. ročník 

    Žák 

 samostatně vybere skladbu a volí vhodnou dynamiku a melodické ozdoby 

 hodnotí kvalitu svého výkonu a umí o něm diskutovat 
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5.8    Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu 

 

Charakteristika studijního zaměření:  
Příčná flétna je dechový dřevěný nástroj (ačkoli se dnes příčné flétny vyrábějí téměř 
výhradně z kovu, její stavba a zvukové vlastnosti ji stále řadí k dřevěným dechovým 
nástrojům). Je tradičně zastoupena ve všech symfonických, dechových i komorních 
orchestrech, velké využití má i v komorní hudbě a sólové hře, v menší míře se používá 
i v jazzu. Příčné flétny jsou asijského původu a v Evropě se poprvé objevily ve 12. století. 
V 17. a 18. století se stala vícedílným nástrojem s opačným kónickým vrtáním (zužování 
od retného otvoru ke konci) a stala se součástí orchestrů. 
Typy fléten: Příčná flétna (laděná v C, rozsah c1 - d4), Pikola (laděná v C výjimečně také 
v Des vznikla na konci 18. století, je dvoudílná a zní o oktávu výše než příčná flétna, 
Altová flétna (laděná v G, zní o kvartu níže než příčná flétna a Basová flétna (laděná v C, 
zní o oktávu níže než příčná flétna). 
 
 
 
Učební plán: 
 

 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na příčnou flétnu se vyučuje individuálně. 

 Na příčnou flétnu začíná hrát žák ve věku minimálně 10 let na základě doporučení 

vyučujícího. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá učební 

plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na příčnou flétnu 

 
Základní studium I. stupně 

      1. ročník 

       Žák 

 popíše zásady péče o nástroj (skládání a rozkládání, hygiena nástroje) 

 popíše zásady správného dýchání  

 dodržuje správný postoj při hře (držení nástroje, správné postavení rukou na flétně) 

 zná a předvede nasazení a ukončení tónu 

 hraje v rozsahu d1 – e2, b1, fis1 

 umí zahrát krátkou lidovou píseň 

 zahraje lidovou píseň s doprovodem klavíru 

 hraje tenuto na dlouhých vydržovaných tónech 
  

       2. ročník 

Žák 

 pracuje správně s dechem  

 prodlužuje délku not na jeden výdech 

 hraje v rozsahu c1 – f2, cis2, dis2,  

 hraje s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje 

 hraje jednoduchou skladbu z listu 

 hraje legato, tenuto 
 

 

       3. ročník 

      Žák 

 rozumí pojmům  - dynamika, tempo 

 hraje staccato a bez problémů používá legato 

 používá při hře základní dynamiku – forte, piano 

 zná a předvede melodické ozdoby – trylek 

 hraje v rozsahu c1 – c3 

 hraje zpaměti krátké skladby 

 hraje v duu, triu 

 hraje z listu jednoduchou skladby v rozsahu oktávy 
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4. ročník 

Žák 

 zná jednoduché skladby různých stylů a žánrů (jazz, folk, lidová, country, rag) 

 zná a vysvětlí pojem vibrato 

 hraje trylek a používá ho při své hře 

 hraje v rozsahu  c1 – d3 

 zná a hraje triolu, synkopu a tečkovaný rytmus 

 zdokonaluje správné dýchání – prodlužuje délku jednoho výdechu 

 hraje  staccato 

 hraje z listu náročnější skladby v rychlém tempu 
 

 

5. ročník 

Žák 

 rozumí a zná pojem nátryl, příraz 

 hraje v rozsahu c1 – f3 

 nasazuje tón pomocí technik (staccato, tenuto, legato) 

 zná a vysvětlí ladění svého nástroje 

 dodržuje při hře tempová označení  

 samostatně určí fráze a nádechy 
 

6. ročník 

Žák 

 hraje skladby v rychlém tempu 

 ovládá vibrato a používá ho při své hře 

 zná a hraje dvojité staccato 

 hraje v rozsahu c1 – a3 

 samostatně určí nádechy a dodržuje hudební fráze 

 naladí podle sluchu svůj nástroj 

 hraje náročnější skladbu z listu 

 zná a hraje všechny stupnice a tvoří akord 

 hraje probrané melodické ozdoby 

 samostatně nastuduje jednoduchou skladbu 
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7. ročník 

Žák 

 umí naladit samostatně svůj nástroj 

 využívá při hře dynamiku – p, f, mf, pp 

 hraje náročnější skladby v rychlém tempu 

 zná a hraje skladby různých stylů a žánrů  

 hraje v celém rozsahu nástroje 

 zná a hraje všechny probrané stupnice a tvoří akord 

 aplikuje při hře všechny techniky nasazení (legato, staccato, tenuto, dvojité staccato) 

 samostatně nastuduje náročnější skladbu různých stylů a žánrů 
 
Základní studium II. stupně 

1. ročník 

       Žák 

 hraje náročnější skladby různých stylů a žánrů 

 využívá při hře probrané melodické ozdoby 
 

2. ročník 

       Žák 

 se podílí  na výběru repertoáru podle daného  typu  vystoupení 

 samostatně volí vhodnou dynamiku  
 

3. ročník 

Žák 

 samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu 

 dolaďuje při své hře tón podle sluchu  

 samostatně volí svůj repertoár různých stylů a žánrů 
 
 

      4. ročník 

      Žák 

 samostatně nastuduje skladby různých stylů a žánrů 

 uplatňuje své dovednosti v souborech i mimo ZUŠ 

 hodnotí svůj výkon, umí ho obhájit a diskutovat o něm 
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5.9     Studijní zaměření Hra na klarinet  

 
Charakteristika studijního zaměření: 
Klarinet je jednoplátkový dřevěný dechový hudební nástroj. Název pochází z italského 
clarinetto - malá trubka, neboť jeho zvuk ve vyšších polohách připomíná zvuk trubky 
(clarina). Klarinet má široké využití v sólové i komorní hudbě, je standardní součástí 
komorních i symfonických orchestrů a hraje důležitou roli v mnoha hudebních žánrech: 
klasická hudba, jazz, dechovka, folk a další. Klarinety se nejčastěji vyrábějí z grenadillového, 
ebenového nebo zimostrázového dřeva, řidčeji i z umělých hmot. Klapky jsou nejčastěji 
stříbrné barvy a vyrábí se z niklové mosazi, mosazi, stříbra nebo zlata. Nástroj se z důvodů 
snadnější přepravy dá rozložit do pěti dílů (hubička, soudek, horní díl, spodní díl, ozvučník 
neboli korpus). Běžně jsou užívány tři typy. B klarinet je nejrozšířenější a používá se ve všech 
stylech, od klasické hudby po jazz. Jeho název napovídá, že je laděn in B. Es klarinet 
se používá ve větších orchestrech a dechovkách. Je rozměrově menší tudíž může dosáhnout 
vyšších tónů než tradiční B klarinet. Ladění je in Es. Basklarinet se používá v symfonických 
orchestrech, klarinetových souborech a také v jazzu. Je laděn in B a zní o oktávu níže než 
B klarinet. 
 
 
Učební plán: 
 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na klarinet se vyučuje individuálně. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá 

učební plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na klarinet 

 
Základní studium I. stupně 

       1. ročník  
  
       Žák 
 

 je seznámen s tím, jak pečovat o svůj nástroj 

 aplikuje základy správného bráničního dýchání 

 pracuje s vydržovanými tóny a posiluje nátisk 

 osvojuje si základy hry na nástroj (hra na hubičku, simulace hry bez nástroje) 

 hraje jednoduché skladby a vybrané lidové písně  

 
       2. ročník  
    
      Žák 

 ovládá nástroj v šalmajové poloze a v „přefukovací“ poloze v rozsahu alespoň do g2 

 hraje durové stupnice do 2 křížků a 2 béček včetně příslušného tónického 

kvintakordu a jeho obratů 

 si osvojuje uvolněnost celého těla při hraní, vč. prstokladu 

 užívá základních dynamických znamének (forte, mezzoforte, piano) 

 hraje jednoduché skladby z oblasti vážné, populární, či lidové hudby s doprovodem 

dalšího nástroje či s nahrávkou 

 vysvětlí základní principy ošetřování nástroje a užívá jich 

 
 
       3. ročník  
  
       Žák 

 zahraje notový zápis v úměrném tempu, dynamice a po stránce melodické i rytmické 

 prací s vydržovanými tóny upevňuje a zdokonaluje zásady správného dýchání 

a nátisku – rozlišuje správné nasazení a ukončení tónu 

 se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech – a to jak podle sluchu, tak podle 

notového zápisu 

 hraje v šalmajové i přefukovaní poloze alespoň do rozsahu c3  

 užívá prstokladu podle ustálených a obecných metodik 

 hraje durové stupnice do 2 křížků a 2 bé, včetně tónického kvintakordu 

a dominantního septakordu 

 zahraje jednoduché přednesové skladby v příslušné dynamice 
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       4. ročník  
  
       Žák 

 užívá základní dýchací i nátiskové návyky při nácviku vydržovaných tónů 

 tvoří kultivovaný tón v rozsahu e - c3 a využívá některých pomocných hmatů 

technických či intonačních 

 hraje durové stupnice do 3 křížků a 3 bé, včetně tónického kvintakordu 

a dominantního septakordu 

 hraje chromatickou stupnici alespoň do rozsahu c3 

 hraje jednoduché přednesové skladby v příslušné dynamice a agogice 

 hraje z listu jednoduchých skladeb či lidových písní ve snadných tóninách 

        
 
 
 

5. ročník  
 
       Žák 
 

 pomocí správného dýchání, správného držení těla a nátiskovým návyků tvoří 

plnohodnotný tón, užívá správného nasazování a ukončování tónu pomocí jazyka i 

bez něho 

 užívá sebekontroly při sledování kvality tónu 

 aplikuje základní technické návyky při hře vydržovaných tónů (zejména v dynamické 

škále piano až forte), hře nasazovaně, legato a dle dispozic též staccato – alespoň 

v šalmajové poloze nástroje 

 užívá některých pomocných hmatů a dovede střídat malíky při spojích e-f  či h1- c2 

 při hře je schopen využívá základní dynamické odstíny a ovlivňuje barevnou 

vyrovnanost rejstříků 

 při nácviku pracuje s pomocnými prostředky, jako je artikulace – samostatně, či po 

konzultaci s vyučujícím 

 hraje durové stupnice do 4 křížků a 4 bé, včetně tónických kvintakordů a 

dominantních septakordů v obratech, a to nasazovaně i legato 

 užívá plného psaného rozsahu nástroje od e - f3 v chromatické škále 

 hraje úměrně dlouhé skladby s předepsanou dynamikou a agogikou 
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       6. ročník  
  
       Žák 
 

 tvoří kultivovaný tón a dle dispozic jej ovládá ve všech rejstřících 

 hraje durové a mollové stupnice do 4 křížků a 4 bé, včetně tónických kvintakordů a 

dominantních septakordů v obratech, a to nasazovaně i legato 

 při nácviku stupnic a příslušných akordů užívá artikulací 

 užívá základních melodických ozdob (příraz, opora) 

 rozlišuje rozdíly v interpretaci jednoduchých skladeb z oblasti vážné a populární 

hudby (frázování) 

 hraje skladby přiměřené obtížnosti v příslušné dynamice a tempu 

 
 
       7. ročník  
  
       Žák 
  

 ovládá nátiskovou sebekontrolu 

 tvoří plnohodnotný kultivovaný tón, ovlivňuje jeho intonaci, tónovou čistotu 

a vyrovnanost zvuku v rejstřících 

 užívá hry legato a staccato na úrovni svých schopností a dovedností 

 přesně reprodukuje základní rytmické útvary – zejména tečkované rytmy 

 hraje stupnice dur a moll do 4 křížků a 4 bé včetně tónických kvintakordů a 

dominantních septakordů a jejich obratů; při jejich nácviku dovede užívat artikulaci 

 užívá základních melodických ozdob (nátryl, trylek) a taktéž celou škálu výrazových 

dynamických a agogických prostředků 

 zahraje skladbu na úrovni lidové písně z listu 

 

Základní studium II. stupně 

       1. ročník  
  
       Žák 
 

 uplatňuje technické i výrazové prostředky dosažené v průběhu prvního stupně studia 

 ovládá intonaci nástroje, využívá celého psaného rozsahu nástroje, osvojil si zásady 

upevňování nátisku a péče o něj 

 užívá potřebné pomocné hmaty a umí jich užít při nácviku stupnic a akordů 

 hraje všechny durové a mollové stupnice, včetně tónických kvintakordů, 

dominantních septakordů a jejich obratů (i v artikulacích) 

 užívá melodických ozdob a znalostí jejich využití v praxi 
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2. ročník  

  
       Žák 
 

 zahraje retní vibrato 

 užívá výrazové prostředky dynamické, agogické a artikulační, jakož i základy frázování 

vzhledem ke stylu interpretované skladby 

 hraje z listu skladby přiměřené svým dispozicím a dovednostem 

 transponuje do oktávy 

 orientuje se v základní problematice hry na příbuzný nástroj (basklarinet, es klarinet, 

saxofon…) 

 
       3. ročník  
  
       Žák 
 

 v interpretaci artikuluje veškerými přiměřenými prostředky (staccato, legato, 

portamento…), je obeznámen s frázováním a využívá jej dle charakteru skladby a 

žánru 

 hraje všechny durové a mollové stupnice včetně kvintakordů, dominantních 

septakordů, zmenšených septakordů a jejich obratů; v celém rozsahu užívá 

chromatické stupnice 

 orientuje se v základech interpretace lidové, populární, taneční a jazzové hudby a je 

schopen samostatného studia 

 

4. ročník  
  
       Žák 
 

 disponuje pevným nátiskem a dovede přizpůsobit studijní režim veřejnému 

vystoupení 

 ovládá základní transpozice a dokáže přizpůsobit jednoduchý part jiného nástroje 

nástroji svému 

 dle schopností improvizuje na jednoduché téma a jednoduchou harmonii 

 je seznámen s problematikou hry na příbuzný nástroj (basklarinet, es klarinet, 

saxofon…) 

 je schopen samostatné přípravy na koncert, či jiné veřejné vystoupení 

 využívá celého rozsahu nástroje a je obeznámen s pomocnými hmaty zejména 

v tříčárkované oktávě 
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5.10     Studijní zaměření Hra na saxofon  

 
Charakteristika studijního zaměření:  
Saxofon vynalezl okolo roku 1840 belgický nástrojař Adolphe Sax (hráč na flétnu a klarinet). 
Masově se rozšířil až od nástupu hudebního stylu jazz, na přelomu 19. A 20. Století. Saxofon 
je svými zvukovými vlastnostmi pro tento žánr nejvhodnějším nástrojem, na rozdíl od vážné 
hudby. Saxofon je jednoplátkový nástroj (stejně jako klarinet), trubici má ale konickou. 
Hmatový systém saxofonu je Boehmův systém – společné u klarinetu nebo příčné flétny, 
jen hmaty se liší. Saxofony jsou vyráběny z mosazi, lakované, čímž se zlepší zvukové 
vlastnosti. Přesto saxofony nejsou řazeny do nástrojů žesťových ale dle plátku a hubičky, 
tedy tvorbou tónu, jsou řazeny do nástrojů dřevěných. Stejně jako u klarinetu má saxofon 
připevněný plátek na hubičku. Typy saxofonů nejběžněji používaných v dechových 
orchestrech, jazzových uskupeních a v neposlední řadě i v symfonických orchestrech jsou: 
Soprán saxofon (nejmenší, většinou rovného typu jako klarinet, může být i ve tvaru S, 
laděn in B), Altový saxofon (klasický tvar do S, laděn in Es), Tenor saxofon (klasický tvar do S, 
laděn in B) a Baryton saxofon (klasický tvar do S, laděn in Es). 
 
 
 
Učební plán: 
 

 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na saxofon se vyučuje individuálně. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá 

učební plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na saxofon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na saxofon 

 

Základní studium I. stupně 

       1. ročník  
  
       Žák 
 

 je obeznámen s historií, stavbou nástroje a základními způsoby péče o nástroj 

 předvede správné držení nástroje a základní principy tvorby tónu (nasazování a 

ukončování tónu pomocí jazyka i bez něj) 

 hraje v rozsahu d1 – c3 

 hraje jednoduché skladby 

        
 

2. ročník  
    
      Žák 
 

 užívá bezpečně prvky prstové, jazykové a zvládá techniky dechové 

 používá hru nasazovaně (detaché), legato, staccato 

 využívá hru na samotnou hubici s použitím jazyka i bez 

 hraje stupnice dur do 2 křížků a 2 bé + tónický kvintakord 

 hraje základní rytmické útvary a stupnice pomocí artikulací 

 interpretuje lidové písně, jednoduché skladby klasické a populární či skladby z oblasti 

jazzu 

 
 
       3. ročník  
  
       Žák 
 

 hraje cvičení, vydržované tóny + principy hraní alikvotních tónů (overtones) 

 zahraje z listu a zpaměti jednoduchou melodii 

 interpretuje stupnice dur do 3 křížků a 3 bé + tónický kvintakord v příslušných 

obratech a artikulacích 

 rozliší interpretaci jednotlivých hudebních stylů: klasická hudba, pop, jazz, atd. 

 vysvětlí základy jazzového frázování 

 hraje přednesové skladby střední obtížnosti jazzového či klasického repertoáru i 

s doprovodným nástrojem 
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       4. ročník  
  
       Žák 

 pomocí správného dýchání, správného držení těla a nátiskových návyků tvoří 

plnohodnotný tón 

 interpretuje durové stupnice do 4 křížků a 4 bé, včetně tónického kvintakordu  

 hraje v různých tempech (adagio, andante, moderato, allegro) 

 interpretuje klasické, jazzové etudy + dueta, hraje písně zpaměti a jednodušší písně 

z oblasti jazzu a populární hudby s doprovodným nástrojem nebo CD  

 
       5. ročník  
 
       Žák 

 hraje durové stupnice do 4 křížků a 4 bé, včetně tónických kvintakordů a 

dominantních septakordů v obratech, a to nasazovaně i legato 

 užívá všech dynamických a agogických výrazových prostředků a základních principů 

jazzového frázování 

 interpretuje úměrně dlouhé skladby s předepsanou dynamikou a agogikou 

 dbá na intonační jistotu a sebekontrolu prstové techniky 

 
       6. ročník  
  
       Žák 

 interpretuje stupnice moll do 4 křížků a 4 bé, včetně tónických kvintakordů, 

dominantních septakordů a jejich obratů v příslušných artikulacích 

 interpretuje chromatickou, celotónovou, popř. jinou exotickou stupnici 

 užívá jazzového frázování, tečkovaný a synkopovaný rytmus 

 ovládá a rozlišuje nasazení na „T“ a „D“ 

 interpretuje skladby s doprovodným nástrojem 

 
       7. ročník  
  
       Žák 

 tvoří plnohodnotný kultivovaný tón, ovlivňuje jeho intonaci, tónovou čistotu 

a vyrovnanost zvuku v rejstřících 

 užívá legato, staccato, tenuto, detaché, sforzato, dynamiku, agogiku, frázování a hru 

z listu 

 interpretuje stupnice dur a moll do 4 křížků a 4 bé, včetně tónických kvintakordů, 

dominantních septakordů a jejich obratů v příslušných artikulacích 

 interpretuje klasické, jazzové etudy, dueta, hraje písně zpaměti a písně z oblasti jazzu 

a populární hudby s doprovodným nástrojem nebo CD 
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Základní studium II. stupně 

       1. ročník  
  
       Žák 
 

 aplikuje výrazové prostředky dynamické, agogické a artikulační, jakož i základy 

frázování vzhledem ke stylu interpretované skladby 

 interpretuje všechny durové a mollové stupnice, včetně tónických kvintakordů, 

dominantních septakordů a jejich obratů (i v artikulacích) 

 hraje z listu skladby přiměřené svým dispozicím a dovednostem 

 orientuje se v základních formách populární, taneční a jazzové hudby (bluesová 

„dvanáctka“), hraje písně či etudy s doprovodem CD 

  charakterizuje základní problematiku hry na příbuzné druhy saxofonů (sopránový, 

altový, tenorový, barytonový) 

 

 
2. ročník  

 
       Žák 
 

 Prostředky technické i výrazové stále zdokonaluje a čerpá i ze svých dostupných 

informací, popř. je konzultuje s vyučujícím 

 pravidelně udržuje nátiskovou připravenost a kultivaci tónu pomocí vydržovaných 

tónů a bráničního dýchání 

 užívá výrazové prostředky dynamické, agogické a artikulační 

 předvede základy frázování jednotlivých stylů dané skladby 

 zdokonaluje interpretaci všech durových a mollových stupnic včetně tónických 

kvintakordů, dominantních septakordů a jejich obratů (i v artikulacích) 

 zdokonaluje svou hru podle akordických značek a snaží se tvořit systematická sóla 

skladby 

 hraje z listu skladby přiměřené svým dispozicím a dovednostem 

 interpretuje základní formy populární, taneční a jazzové hudby, hraje písně či etudy 

s doprovodem CD 

 zabývá se problematikou hry na příbuzné druhy saxofonů (použití dechu, nátisk, atd.) 
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       3. ročník  
  
       Žák 

 

 

 hraje podle akordických značek disponuje pevným nátiskem a dovede přizpůsobit 

studijní režim veřejnému vystoupení 

 využívá celého rozsahu nástroje a zná pomocné hmaty zejména v tříčárkované oktávě 

 hraje všechny durové a mollové stupnice včetně tónických kvintakordů, 

dominantních a zmenšených septakordů v příslušných obratech a artikulacích 

 ovládá techniku alikvotních tónů – b, h, c1, cis1,d1 

 v interpretaci artikuluje veškerými přiměřenými prostředky (staccato, legato, 

portamento) 

 

 

4. ročník  
  
       Žák 
 

 

 dle schopností improvizuje na jednoduché téma a jednoduchou harmonii (12 taktová 

forma blues) 

 interpretuje klasické, jazzové etudy, přednesové skladby s doprovodným nástrojem, 

dueta, hraje písně zpaměti 

 popíše  principy interpretace lidové, populární, taneční a jazzové hudby a je schopen 

samostatného studia 

 dobře se orientuje v hudebním životě se zvláštním zřetelem ke hře na saxofon 
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5.11     Studijní zaměření Hra na trubku  
 
 
Charakteristika studijního zaměření: 
 
Trubka nebo-li Trumpeta patří do skupiny dechových žesťových nástrojů (žesť=plech). 
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. Ve středověku měla trubka 
důležitou úlohu při zahajování rytířských turnajů, oslavách vítězů apod. Trubky měly 
původně rovnou trubici, která byla však kvůli své délce nepraktická; v 15. století měla trubka 
esovitě zahnutou trubici a od počátku 16. století má již smyčkový tvar. Trubky a lesní rohy 
dlouho mohly používat jen své alikvotní tóny až po vynalezení ventilů a pístů na počátku 
19. století, od této doby zaujímá důležité místo téměř ve všech hudebních stylech a často 
se používá i jako sólový nástroj.  
 
 
 
Učební plán: 
 

 

 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na trubku se vyučuje individuálně. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvovány dříve, než ukládá 

učební plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na trubku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na trubku 

 

Základní studium I. stupně 

       1. ročník  
  
       Žák 
 

 nasazuje tóny pomocí jazyka, vyslovováním " tů, tý, tá " 

 hraje nátisková cvičení (základní alikvótní tóny) 

 hraje v rozsahu nejméně kvinty 

 ovládá základní návyky: nátisk, postoj při hře, držení nástroje, údržba nástroje 

 se orientuje v houslovém klíči 
 
 
       2. ročník  
    
      Žák 
 

 hraje v rozsahu nejméně oktávy 

 hraje v pomalém tempu v celých, půlových a čtvrťových hodnotách 

 hraje stupnice DUR a moll (do 1 křížku a 1 béčka) 

 hraje jednoduché písně (melodie) 

 aplikuje při hře základní dynamické rozdíly (slabě, silně) 

 vysvětlí správný způsob dýchání 
 
 
       3. ročník  
  
       Žák 
 

 hraje vydržované tóny pro rozšíření rozsahu a posilování obličejových svalů 

 hraje stupnice DUR a moll (do 2 křížků a 2 béček) s T5 

 vysvětlí rozdíl mezi technikami hry staccato, tenuto a legato 

 hraje s využitím crescenda (zesílit) a decrescenda (zeslabit) 

 hraje jednoduché přednesové skladby na úrovni lidových písní 

 hraje v rozsahu fis – c2  
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       4. ročník  
  
       Žák 
 

 hraje v středně rychlém tempu s využitím osminových not 

 používá nátiskovou techniku (minimální tlak nátrubku na rty) 

 používá při hře bráničně-žeberní dýchání 

 využívá při hře dynamických prostředků (p - mf - f) 

 hraje stupnice DUR a moll (do 3 křížků a 3 béček) s T5 

 užívá při hře techniky legato a staccato 
 
 
       5. ročník  
 
       Žák 
 

 hraje cvičení pro upevnění intonační jistoty a nátiskové flexibility 

 užívá při hře dynamických prostředků (akcent, sforzato) 

 hraje stupnice DUR a moll (do 4 křížků a 4 béček) s T5 

 zahraje jednoduchý notový zápis z listu 

 hraje náročnější skladby (s doprovodem CD nebo klavíru) 

 hraje v rozsahu fis – g2  
 
 
       6. ročník  
  
       Žák 
 

 užívá při hře dynamických prostředků (pp - ff) 

 zná rozdíl mezi měkkým a ostrým nasazením tónu 

 hraje stupnice DUR a moll (do 5 křížků a 5 béček) s T5 

 vysvětlí pojmy: dominantní septakord u durových stupnic a zmenšený septakord 
u mollových stupnic 

 umí popsat nástroj a jeho údržbu 
 
 
       7. ročník  
  
       Žák 
  

 užívá ušlechtilý tón v dynamice pp - ff 

 hraje z listu a zpaměti 

 vysvětlí pravidla transpozice 

 hraje stupnice DUR a moll (všechny) s T5 

 vyjádří svými slovy hodnocení výkonu svého i spolužáků 
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Základní studium II. stupně 

       1. ročník  
  
       Žák 
 

 hraje vydržované tóny pro zdokonalení kvality tónu, nátiskové techniky, intonační 
jistoty a dechové techniky 

 užívá při hře dynamické prostředky (pp – ff, crescendo a decrescendo) 

 hraje rytmické útvary (triola, synkopa) 
 
       2. ročník  
 
       Žák 
 

 orientuje se v jednotlivých frázích hraných skladeb 

 hraje stupnice DUR a moll (dle svých schopností a rozsahu) s T5, D7 a dim7 

 hraje melodické ozdoby (příraz, skupinka, obal) 
 
 
       3. ročník  
  
       Žák 
 

 hraje stupnice (dur, moll, celotónová a chromatická) s akordy (T5, D7 a dim7) 

 ovládá melodické ozdoby (nátryl, mordent) 

 hraje rytmické útvary (kvintola, sextola) 
 
 
       4. ročník  
  
       Žák 
 

 ovládá transpozici 
 ovládá hru násobného staccato 
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5.12     Studijní zaměření Hra na trombon 

 

Charakteristika studijního zaměření: 
 
Trombon (snižcový) nebo-li pozoun patří do skupiny dechových žesťových nástrojů 
(žesť=plech). Pro tento nástroj se užívají dva názvy. Název "Snižcový trombon" pochází 
z latiny a anglicky mluvících zemí (Trombon, Slide trombone). Druhý název "Pozoun" pochází 
z němčiny. Je jedním z nejstarších hudebních nástrojů vyrobených z kovu. Vznikl postupným 
tvarováním rovné trubice (Trompety). První doložená zpráva o existenci tohoto nástroje 
pochází z 15. století. V minulosti byl Trombon hojně využíván v symfonické hudbě. 
V současnosti má Trombon široké uplatnění. Je využíván v hudbě symfonické, taneční, 
jazzové, lidové, ale i jako sólový nástroj za doprovodu klavíru nebo orchestru. 
 
 
 
Učební plán: 
 

 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na trombon se vyučuje individuálně. 

 Na základě doporučení vyučujícího lze v nižších ročnících plnit osnovy předmětu 

na pístový trombon s následným přechodem na snižcový trombon. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá 

učební plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na trombon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na trombon 

 
Základní studium I. stupně 

       1. ročník 
 
       Žák 
 

 nasazuje tóny pomocí jazyka, vyslovováním " tů, tý, tá " 

 hraje nátisková cvičení (vydržované tóny) 

 hraje základní alikvótní tóny (B, f, b, d1) 

 ovládá základní návyky: nátisk, postoj při hře, držení nástroje, údržba nástroje 

 hraje v pomalém tempu v celých, půlových a čtvrťových hodnotách 
 
 
       2. ročník 
 
       Žák 
 

 vysvětlí správný způsob dýchání 

 hraje v rozsahu oktávy 

 vysvětlí a předvede rozdíl mezi hrou staccato a tenuto 

 hraje tóny na 1. - 4. poloze snižce 

 hraje nátisková cvičení (alikvotní tóny) pro zlepšování kvality tónu 

 hraje jednoduché písně (melodie) 

 aplikuje při hře základní dynamické rozdíly (slabě, silně) 

 hraje stupnice DUR (do 3 béček) 
 
 
       3. ročník  
  
       Žák 
 

 hraje tóny na 1. - 6. poloze snižce (mimo 5. polohy) 

 hraje legato (retní na alikvotních tónech) 

 vysvětlí pojmy smíšené a snižcové legato 

 hraje nátisková cvičení pro rozšíření rozsahu a posilování obličejových svalů 

 hraje stupnice DUR a moll (do 2 křížků a 2 béček) s T5 

 hraje s využitím crescenda (zesílit) a decrescenda (zeslabit) 

 hraje jednoduché přednesové skladby na úrovni lidových písní 
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      4. ročník 
  
      Žák 
 

 hraje v středně rychlém tempu 

 používá nátiskovou techniku (minimální tlak nátrubku na rty) 

 využívá při hře dynamických prostředků (p - mf - f) 

 užívá při hře bráničně-žeberního dýchání 

 hraje stupnice DUR a moll (do 3 křížků a 3 béček) s T5 
 
      5. ročník 
  
      Žák 
  

 hraje cvičení (nátisková a technická) pro upevnění intonační jistoty a nátiskové 
flexibility 

 užívá při hře dynamických prostředků (akcent, sforzato) 

 hraje stupnice DUR a moll (do 4 křížků a 4 béček) s T5 

 zahraje jednoduchý notový zápis z listu 

 hraje náročnější skladby (s doprovodem CD nebo klavíru) 
    
 
    6. ročník 
  
       Žák 
 

 užívá při hře dynamických prostředků (pp - ff) 

 vysvětlí rozdíl mezi měkkým a ostrým nasazením tónu 

 hraje stupnice DUR a moll (do 5 křížků a 5 béček) s T5 

 vysvětlí pojmy: dominantní septakord u durových stupnic a zmenšený septakord 
u mollových stupnic 

 ovládá základní péči o nástroj 
 
  
      7. ročník 
  
       Žák 
 

 užívá ušlechtilý tón dynamice pp - ff 

 hraje z listu a zpaměti 

 hraje stupnice DUR a moll (všechny) s T5 

 vyjádří svými slovy hodnocení výkonu svého i spolužáků 
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Základní studium II. stupně 

       1. ročník 
  
       Žák 
 

 hraje cvičení (nátisková a technická) pro zdokonalení kvality tónu, nátiskové techniky, 
intonační jistoty a dechové techniky 

 užívá dynamické prostředky (pp – ff, crescendo, decrescendo) 

 hraje rytmické útvary (triola, synkopa) 
 
 
       2. ročník 
  
       Žák 
 

 orientuje se v jednotlivých frázích hraných skladeb 

 hraje stupnice DUR a moll (dle svých schopností a rozsahu) s T5, D7 a dim7 

 hraje melodické ozdoby (příraz, skupinka, obal) 
 
 
 
       3. ročník 
  
       Žák 
 

 hraje stupnice (Dur, moll, celotónová a chromatická) s akordy (T5, D7 a dim7) 

 ovládá melodické ozdoby (nátryl, mordent) 

 hraje rytmické útvary (kvintola, sextola) 
 

 
 
       4. ročník  
 
       Žák 
 

 ovládá transpozici  
 ovládá hru násobného staccata 
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5.13    Studijní zaměření Hra na baskřídlovku 

 

Charakteristika studijního zaměření: 
 

Baskřídlovka patří do skupiny dechových žesťových nástrojů (žesť=plech). 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. Baskřídlovka 
je navíc přímým příbuzným nástrojem Trombonu, jelikož se na oba tyto nástroje užívá stejný 
nátrubek. Tudíž většina hráčů na baskřídlovku ovládá jako druhý nástroj trombon a rozšiřují 
tak své uplatnění. Dalšími nástroji, které hráč na baskřídlovku lehce ovládne, jsou například 
pístový trombon nebo basová trubka. 
 
 
 
Učební plán: 
 

 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na baskřídlovku se vyučuje individuálně. 

 Na základě doporučení vyučujícího lze plnit osnovy předmětu na pístový trombon 

nebo basovou trubku. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá 

učební plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na baskřídlovku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na baskřídlovku 

 
Základní studium I. stupně 

       1. ročník  
  
       Žák 
 

 nasazuje tóny pomocí jazyka, vyslovováním " tů, tý, tá " 

 hraje nátisková cvičení (základní alikvotní tóny) 

 hraje v rozsahu nejméně kvinty 
 ovládá základní návyky: nátisk, postoj při hře, držení nástroje, údržba nástroje 

       
 
       2. ročník  

  
       Žák 
 

 hraje v rozsahu nejméně oktávy 

 hraje v pomalém tempu v celých, půlových a čtvrťových hodnotách 

 hraje stupnice DUR a moll (do 1 křížku a 1 béčka) 

 hraje jednoduché písně (melodie) 

 aplikuje při hře základní dynamické rozdíly (slabě, silně) 

 vysvětlí správný způsob dýchání 
 
 
       3. ročník  
  
       Žák 
 

 hraje vydržované tóny pro rozšíření rozsahu a posilování obličejových svalů 

 vysvětlí rozdíl mezi technikami hry staccato, tenuto a legato 

 hraje stupnice DUR a moll (do 2 křížků a 2 béček) s T5 

 hraje s využitím crescenda (zesílit) a decrescenda (zeslabit) 

 hraje jednoduché přednesové skladby na úrovni lidových písní  
 
  
      4. ročník  
 
      Žák 
 

 hraje ve středně rychlém tempu 

 používá nátiskovou techniku (minimální tlak nátrubku na rty) 

 používá při hře bráničně-žeberní dýchání 

 využívá při hře dynamických prostředků (p - mf - f) 

 hraje stupnice DUR a moll (do 3 křížků a 3 béček) s T5 

 užívá při hře techniky legato a staccato 
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      5. ročník  
 
      Žák 
 

 hraje cvičení (nátisková a technická) pro upevnění intonační jistoty 
a nátiskové flexibility 

 užívá při hře dynamických prostředků (akcent, sforzato) 

 hraje stupnice DUR a moll (do 4 křížků a 4 béček) s T5 

 zahraje jednoduchý notový zápis z listu 

 hraje náročnější skladby (s doprovodem CD nebo klavíru) 
 
 
 
      6. ročník 
 
      Žák 
 

 užívá při hře dynamických prostředků (pp - ff) 

 zná rozdíl mezi měkkým a ostrým nasazením tónu 

 hraje stupnice DUR a moll (do 5 křížků a 5 béček) s T5 

 vysvětlí pojmy: dominantní septakord u durových stupnic a zmenšený septakord 
u mollových stupnic 

 umí popsat nástroj a jeho údržbu 
 
 
 
      7. ročník 
 
      Žák 
 

 užívá ušlechtilý tón v dynamice pp - ff 

 hraje z listu a zpaměti 

 vysvětlí pravidla transpozice 

 hraje stupnice DUR a moll (všechny) s T5 

 vyjádří svými slovy hodnocení výkonu svého i spolužáků 
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Základní studium II. stupně 

       1. ročník 
  
       Žák 
 

 hraje vydržované tóny pro zdokonalení kvality tónu, nátiskové techniky, intonační 
jistoty a dechové techniky 

 užívá dynamické prostředky (pp – ff, crescendo, decrescendo) 

 hraje rytmické útvary (triola, synkopa) 
 
 
 
       2. ročník 
  
       Žák 
 

 orientuje se v jednotlivých frázích hraných skladeb 

 hraje stupnice DUR a moll (dle svých schopností a rozsahu) s T5, D7 a dim7 

 hraje melodické ozdoby (příraz, skupinka, obal) 
 
 
 
       3. ročník 
  
       Žák 
 

 hraje stupnice (Dur, moll, celotónová a chromatická) s akordy (T5, D7 a dim7) 

 ovládá melodické ozdoby (nátryl, mordent) 
 

 
 
       4. ročník  
 
       Žák 
 

 ovládá transpozici  
 ovládá hru násobného staccata 
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5.14    Studijní zaměření Hra na tubu 

 

Charakteristika studijního zaměření: 
 

Tuba je největším a zároveň nejhlubším dechovým žesťovým (žesť=plech) nástrojem. Tuba 
je především orchestrální nástroj. Žádnou dechovou hudbu si bez tuby nelze představit, 
protože v dechové hudbě plní důležitou roli. Drží rytmus a harmonii.  Uplatnění nachází také 
v symfonickém orchestru, kde se začala objevovat v 19. století. Tuba je nejčastěji 
konstruována B nebo F ladění a mívá zpravidla 4 ventily. Tubu notujeme v basovém klíči 
a vždy v C hlase.  Alternativa tuby je heligon a suzafon. Oba tyto nástroje se nasazují 
přes hlavu a jsou vhodné ke hře v pochodu. Z fyziologických důvodů potřebných ke hře 
na tubu se v přípravném studiu a nižších ročnících používají jako přípravný nástroj zobcová 
flétna a baskřídlovka. Na tubu se zpravidla začíná kolem desátého či jedenáctého roku věku, 
záleží však na vyspělosti žáka. Učitel by měl zhodnotit, zda je žák fyzicky dostatečně vyspělý. 
 
 
 
Učební plán: 
 

 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na tubu se vyučuje individuálně. 

 Na základě doporučení vyučujícího lze v nižších ročnících plnit osnovy předmětu 

na baskřídlovku s následným přechodem na tubu. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá 

učební plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na tubu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na tubu 

 
Základní studium I. stupně 

       1. ročník  
  
       Žák 
 

 nasazuje tóny pomocí jazyka, vyslovováním " tů, tý, tá " 

 umí správně přiložit nátrubek na rty 

 hraje nátisková cvičení (základní alikvotní tóny) 
 ovládá základní návyky: nátisk, postoj při hře, držení nástroje, údržba nástroje 

       
       2. ročník  

  
       Žák 
 

 orientuje se v zápisu basového klíče 

 hraje v rozsahu nejméně kvinty 

 hraje v pomalém tempu v celých, půlových a čtvrťových hodnotách 

 hraje stupnice DUR a moll (do 1 křížku a 1 béčka) 

 aplikuje při hře základní dynamické rozdíly (slabě, silně) 

 vysvětlí správný způsob dýchání 
 
       3. ročník  
  
       Žák 
 

 hraje v rozsahu nejméně oktávy 

 hraje vydržované tóny pro rozšíření rozsahu a posilování obličejových svalů 

 vysvětlí rozdíl mezi technikami hry staccato, tenuto a legato 

 hraje stupnice DUR a moll (do 2 křížků a 2 béček) s T5 

 hraje jednoduché písně (melodie) 

 hraje s využitím crescenda (zesílit) a decrescenda (zeslabit) 
 
      4. ročník  
 
      Žák 
 

 hraje ve středně rychlém tempu 

 používá nátiskovou techniku (minimální tlak nátrubku na rty) 

 používá při hře bráničně-žeberní dýchání 

 využívá při hře dynamických prostředků (p - mf - f) 

 hraje stupnice DUR a moll (do 3 křížků a 3 béček) s T5 

 hraje jednoduché přednesové skladby na úrovni lidových písní  

 užívá při hře techniky legato a staccato 
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      5. ročník  
 
      Žák 
 

 hraje cvičení (nátisková a technická) pro upevnění intonační jistoty 
a nátiskové flexibility 

 užívá při hře dynamických prostředků (akcent, sforzato) 

 hraje stupnice DUR a moll (do 4 křížků a 4 béček) s T5 

 zahraje jednoduchý notový zápis z listu 

 hraje náročnější skladby (s doprovodem CD nebo klavíru) 
 
 
 
      6. ročník 
 
      Žák 
 

 užívá při hře dynamických prostředků (pp - ff) 

 zná rozdíl mezi měkkým a ostrým nasazením tónu 

 hraje stupnice DUR a moll (do 5 křížků a 5 béček) s T5 

 vysvětlí pojmy: dominantní septakord u durových stupnic a zmenšený septakord 
u mollových stupnic 

 umí popsat nástroj a jeho údržbu 
 
 
 
      7. ročník 
 
      Žák 
 

 užívá ušlechtilý tón v dynamice pp - ff 

 hraje z listu a zpaměti 

 vysvětlí pravidla transpozice 

 hraje stupnice DUR a moll (všechny) s T5 

 vyjádří svými slovy hodnocení výkonu svého i spolužáků 
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Základní studium II. stupně 

       1. ročník 
  
       Žák 
 

 hraje vydržované tóny pro zdokonalení kvality tónu, nátiskové techniky, intonační 
jistoty a dechové techniky 

 užívá dynamické prostředky (pp – ff, crescendo, decrescendo) 

 hraje rytmické útvary (triola, synkopa) 
 
 
 
       2. ročník 
  
       Žák 
 

 se orientuje v jednotlivých frázích hraných skladeb 

 hraje stupnice DUR a moll (dle svých schopností a rozsahu) s T5, D7 a dim7 

 hraje melodické ozdoby (příraz, skupinka, obal) 
 
 
 
       3. ročník 
  
       Žák 
 

 hraje stupnice (Dur, moll, celotónová a chromatická) s akordy (T5, D7 a dim7) 

 ovládá melodické ozdoby (nátryl, mordent) 
 

 
 
       4. ročník  
 
       Žák 
 

 ovládá transpozici  
 ovládá hru násobného staccata 
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5.15    Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru 

Charakteristika studijního zaměření: 
Kytara patří mezi strunné drnkací nástroje s hmatníkem. U strunných nástrojů vzniká tón 

rozechvěním struny napjaté mezi dvěma pevnými body (u kytary to jsou nultý pražec 

a vložka kobylky). Klasická kytara španělského typu, která se používá pro koncertní hru, 

je jemný nástroj intimního charakteru. Tóny se na ní vytvářejí drnkáním - úhozy - prstů (nebo 

trsátkem) v tom nejtěsnějším kontaktu se strunami, přičemž hmatník umožňuje získávat další 

tóny zkracováním chvějné délky struny, a je proto možné při hře vyjádřit i ty nejniternější 

pocity a nálady.  

 
 
 
Učební plán: 
 

 

 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na klasickou kytaru se vyučuje individuálně nebo ve skupince 

maximálně dvou žáků. O rozdělení žáků rozhoduje ředitel ZUŠ na základě doporučení 

vyučujícího. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá 

učební plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na klasickou 
kytaru 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na klasickou kytaru 

 
Základní studium I. stupně 

       1. ročník 
       

Žák 

 popíše části nástroje a zná jejich funkci 

 zahraje tóny na prázdných strunách 

 předvede správné sezení u nástroje a držení nástroje  

 hraje dopadem střídavým úhozem prsty i-m na prázdných strunách e, h, g, d, A, E.  

 hraje palcem bez dopadu na strunách d, A, E 

 hraje základní rytmy 

 hraje jednohlas s doprovodem basu 

 zahraje stupnici C-dur 
 

 

       2. ročník 
 

Žák 

 orientuje se na hmatníku do 5. pole  

 rozlišuje takty, přízvučné a nepřízvučné doby 

 zahraje krátkou jednohlasou melodii zpaměti, na úrovni lidové písně   

 hraje stupnice jednooktávové 

 zahraje dvojhlasy prsty i-m a prsty proti palci  

 zvládá souhru pravé a levé ruky 

 ví co je to dynamika a rejstříky 

 odliší forte a piano 
 

 

       3. ročník 
 

Žák 

 se orientuje do 5. pole a do 7. pole na strunách e, h, g.   

 zahraje zpaměti skladbu na úrovni lidové písně včetně dynamiky 

 využívá základních harmonických funkcí a akordů při doprovodu podle svých 
individuálních schopností 

 hraje stupnice 2 oktávové  

 hraje v souhře s druhým nástrojem 

 zahraje vícehlas s použitím prstů a palce zároveň 
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      4. ročník 
 

Žák 

 interpretuje skladby různých stylových období 

 zahraje malé barré, legáto vzestupně i sestupně, flažolet  

 hraje stupnice 3 oktávové  

 hraje s dynamikou, používá agogiku 

 používá technické výrazové prostředky jako vibrato, glissando 
 

      
       5. ročník 
 

Žák 

 orientuje se do 9. polohy na strunách e, h, g a do 6. polohy na strunách E, A, d    

 hraje 1-3 oktávové stupnice typové 

 ovládá legato, flažolety, akordickou hru do 5. polohy, barré hmaty používá 
až do 10. polohy  

 

 

       6. ročník 
 

Žák 

 čte a hraje doprovody s použitím akordických značek 

 používá při interpretaci většinu zvládnutých kytarových prvků a prostředků 

 hraje z listu a hru zpaměti 
 je schopen samostatného přístupu ke studovaným skladbám, kdy následná 

interpretace již obsahuje většinu potřebných výrazových, přednesových, 
dynamických a technických prvků, prostředků a parametrů 

 

 
       7. ročník 
 

Žák 

 vychází již z nabytých zkušeností během studia  

 má při hře již kultivovaný tón a dbá na přednes a projev  

 doprovází podle notace i akordických značek a vytváří vlastní doprovod podle svých 
individuálních schopností 

 zvládá všechny základní kytarové prostředky (velké i malé barré na většině hmatníku, 
dvoj, tří i čtyřhmaty, legata, glissanda a flažolety) a vhodně a vkusně je užívá 
při interpretaci skladeb  
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Základní studium II.stupně 

 

       1. 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   
    
 
       2. ročník 

Žák 

 se vcítí do nálady skladby a vhodně zvolenými výrazovými prostředky ji vyjádří  

 samostatně pracuje při nácviku technických problémů  

 samostatně utváří dynamickou koncepci skladby 

 má zkušenosti při interpretaci různých slohových období a dokáže správně vybrat 
tempo, výraz a vystihne charakter skladby  

 
 

       3. ročník 

Žák 

 samostatně zvolí tempo skladby  

 zvládá střídání různých taktů  

 vnímá jasně a přesně rytmické změny 
 
 
       4. ročník 

Žák 

 se orientuje v notovém zápise různých stylových období 

 samostatně nastuduje skladby včetně výrazových prostředků 

 vytváří vlastní doprovody 

 využívá hru zpaměti 

 aktivně vyhledává vzory pro interpretaci -Samostatně nastuduje sebou vybrané 
skladby 
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5.16    Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru 

 
Charakteristika studijního zaměření:  
Elektrická kytara (přesněji elektrofonická) je druh kytary, u které elektromagnetické snímače 
převádějí chvění strun s ocelovým jádrem na elektrický proud, který je veden z kytary 
do zesilovače. S elektrickou kytarou se často používají nejrůznější efekty k úpravě zvuku. 
 
 
 
Učební plán: 
 

 

 

 

Organizace výuky: 

 Předmět Hra na elektrickou kytaru se vyučuje individuálně nebo ve skupince 

maximálně dvou žáků.  

 Na základě doporučení vyučujícího lze plnit osnovy předmětu na akustickou kytaru 

s následným přechodem na elektrickou kytaru. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá 

učební plán. 

 Školní výstupy povinného předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na 
elektrickou kytaru 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na elektrickou kytaru 

 

Základní studium I. stupně 
 
       1. ročník 
 

       Žák 
 

 popíše části nástroje a zná jejich funkci 

 důsledně střídá prsty v různých variantách 

 uplatní 1, 2, 3 (4) prst levé ruky 

 zahraje střídavým úhozem prsty i-m nebo trsátkem úhoz dolů 

 zahraje dvojhlasý úhoz na prázdných strunách prsty p-i,p-m nebo trsátkem úhoz dolů 

 hraje základní rytmy 

 vyjmenuje označení prstů pravé a levé ruky 

 seznamuje se s rozdíly elektrické a akustické kytary 

 zahraje stupnici C-dur 
 
 

 
2. ročník 
 
Žák 

 

 orientuje se na hmatníku do 5. pole  

 zahraje krátkou jednohlasou melodii zpaměti na úrovni lidové písně   

 hraje stupnice jednooktávové 

 odliší forte a piano 

 ovládá souhru pravé a levé ruky 

 popíše specifika elektrické kytary 
 
 
 
3. ročník 
 
Žák 
 

 se orientuje do 5. pole, učí se až do 7. pole na strunách e, h, g 

 hraje stupnice 2 oktávové  

 ovládá základní techniky hry střídavým trsátkem 

 jednoduché jednohlasé melodie na úrovni lidové písně zahraje trsátkem 

 synchronizuje pravou a levou ruku 

 vede melodickou linku 
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4. ročník 
 
Žák 

 

 zahraje alespoň jeden pentatonický typ 

 hraje základní doprovody podle akordických značek 

 hraje pravou rukou v rytmických motivech za pomocí trsátka 

 rozpozná rozdíl využití zapojení snímačů na barvu zvuku 

 zahraje glissando 
 
 

5. ročník 
 
Žák 

 

 ovládá zapojení efektů „krabiček“ a zná jejich význam 

 nacvičuje hru legato i staccato 

 se orientuje na hmatníku u strun E – d do 10. polohy, u strun g – e1 do 12. polohy 

 ovládá princip tlumení 

 hraje na různé typy zvuků (čistý a zkreslený), chápe jejich využití 
 
 

6. ročník 
 
Žák 

 

 ovládá techniku vytahování tónů 

 zahraje kvintové, kvartové a terciové souzvuky (tzv. powerchordy) 

 používá malé barré a uplatní je jak v riffech, tak sólech 

 orientuje se na hmatníku u strun E – e1 do 12. polohy 

 ovládá orientaci v notovém zápisu i tabulatuře 

 zahraje legato vzestupné i sestupné 
 
 
            7. ročník 
 
            Žák 
 

 orientuje se v základních akordických značkách 

 ovládá lehkou improvizaci pomocí stupnic a motivů 

 orientuje se v typech kytarových aparatur 

 zahraje velké barré a umí ho využít 

 samostatně nacvičí skladbu dle notového zápisu a tabulatury 
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Základní studium II. stupně: 
 

1. ročník 
 
Žák 

 

 hraje etudy a skladby různé technické obtížnosti 

 ovládá základní techniky hry trsátkem a částečně prsty p-i-m-a 

 uplatní své znalosti o nastavení kytarového aparátu (jednotlivých korekcí) 
a základních kytarových efektech (chorus, flanger, delay, wah – wah…) 
 
 
2. ročník 
 
Žák 

 

 uplatňuje základy stylovosti hraných skladeb 

 ovládá pokročilé kytarové techniky jako tzv.bending – ohýbání tónu,  
vytahování strun – bluesová technika hry 

 předvede tremolo trsátkovou technikou 

 hraje skladby autorů 20. století 
 

 
3. ročník 
 
Žák 

 

 uplatní při hře další pokročilé techniky jako hammering, tapping 

 vytváří vlastní prstoklady 

 objektivně hodnotí svůj výkon 
 

 
4. ročník 
 
Žák 

 

 ovládá hru sólovou i doprovodnou 

 ovládá čtení zápisu skladeb pomocí not, tabulatury a kytarových značek 
střední obtížnosti 

 přednesové skladby hraje zpaměti 
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5.17    Studijní zaměření Hra na bicí nástroje 

 
Charakteristika studijního zaměření: 
 
Bicí nástroje – jsou pravděpodobně nejstarší skupinou hudebních nástrojů, která mají velkou 
tradici jak v hudbě „primitivních“ národů, tak i v hudbě dnešní moderní doby. 
 
 
 
 
Učební plán: 
 

 

 

 

 

Organizace výuky: 

 

 Předmět Hra na bicí nástroje se vyučuje individuálně. 

 Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje samostatně, ale společně pro žáky napříč 

všemi ročníky I. a II. stupně; předmět může být navštěvován dříve, než ukládá 

učební plán. 

 Školní výstupy předmětu Hudební nauka jsou uvedeny v kapitole 5.18. 

 Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace jsou uvedeny v kapitole 5.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní interpretace    1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 16 8 
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Školní výstupy předmětu Hra na bicí nástroje 

 
Základní studium I. stupně 

       1. ročník 
 

Žák 

 předvede elementární základy hry na malý buben (držení těla, správné držení paliček 
a uvolňování rukou) 

 zahraje střídavý úhoz v pomalém tempu  

 základy hry na bicí soupravu, dělení not 

 pojmenuje části bicí soupravy 
 

2. ročník 
 

Žák 

 popíše význam základních značek speciální notace bicí soupravy (hi-hat, malý buben, 
velký buben) 

 využívá základy hry na bicí soupravu 

 předvede základy rytmické nezávislosti končetin (v poměru 1:2, 2:1) 

 předvede víření bez dynamického odstínění  

 užívá při hře 2 stupně dynamiku (piano, forte) 
 

       3. ročník 
 

Žák 

 zahraje triolu 

 popíše význam značek speciální notace bicí soupravy (činely crash a ride) 

 zahraje základní rytmické doprovody 

 předvede víření na malý buben s dynamickým odstíněním hry 

 hraje na bicí soupravu s přidáním hry na TOMY 
 

       4. ročník 
 

Žák 

 se plně orientuje v jednoduchém notovém zápisu 

 zahraje jednoduché beatové doprovody, jednoduché breaky na soupravu bicích 
nástrojů a rytmické figury dle akcentů 

 samostatně doprovodí písně nebo skladby různého charakteru (polka, valčík) 

 užívá při hře 3 stupně dynamiky (piano, mezzoforte, forte) 

 popíše dělení not v tečkovaném rytmu 
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     5. ročník 
 

Žák 

 předvede rytmickou nezávislost končetin (v poměru 1:3, 3:1)  

 vysvětlí správné držení těla, držení paliček a uvolňování zápěstí 

 předvede víření na osminových a šestnáctinových notách  

 hraje přírazy, synkopy, tečkovaný rytmus, sextoly, akcenty a paradydle 

 předvede hru z listu 
 

       6. ročník 
 

Žák 

 předvede rytmickou nezávislost končetin (v poměru 1:4, 4:1)  

 předvede hru odskokem paličky 

 zahraje „rim shot“ 

 má zažité správné držení těla při hře na bicí soupravu a malý buben 

 při hře na soupravu bicích nástrojů používá paradydly v kombinaci s velkým bubnem, 
malým bubnem a TOM-TOMY 

 

       7. ročník 
 

      Žák 

 při hře aplikuje 5 stupňů dynamiky (pp, p, mf, f, ff) 

 předvede hru různých rytmických figur 

 předvede hru na bicí soupravu s breaky 

 hraje přiměřeně obtížných skladeb z listu 

 dle potřeby a svých dispozic si seřídí a naladí nástroj 
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Základní studium II. stupně 

       1. ročník 
       
       Žák 
 

 předvede rytmickou nezávislost končetin (v poměru 2:3, 3:2)  

 ovládá různé druhy techniky hry 

 se orientuje v jednotlivých částech skladby 
 
 

2. ročník 
 
Žák  
 

 hraje metličkami 

 se orientuje v partituře bicích nástrojů 
 

        
       3. ročník 
     

Žák  
 

 zahraje swingový doprovod 

 doprovodí hudební skupinu (band)  

 vytvoří vlastní improvizaci a fill in (pro hru na bicí soupravu) 
 
       4. ročník 

 
Žák  

 

 zahraje septolu 

 nastuduje náročnější hudební skladbu pro daný nástroj, má vlastní představu 
o její interpretaci 

 profiluje se podle svého zájmu a preferencí, využívá své zkušenosti v umělecké praxi 
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5.18    Vyučovací předmět Hudební nauka 

Charakteristika předmětu: 

Předmět Hudební nauka je povinnou teoretickou součástí studia vybraného studijního 

zaměření hudebního oboru po dobu pěti let. Vyučování probíhá 1 hodinu týdně ve skupině 

6 až 18 žáků. V závislosti na minimálním počtu žáků (méně než 6) lze sloučit výuku dvou 

ročníků do jednoho. 

 

Školní výstupy předmětu Hudební nauka 

      1. ročník 

      Žák 

 rozezná základní notové hodnoty a pomlky (celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 pojmenuje a zapíše noty: houslový klíč g – c3; basový klíč: c – c1 

 vysvětlí základní hudební pojmy: tónina, stupnice, předznamenání, repetice, staccato, 
legato, koruna, prima volta, seconda volta, ligatura, Da Capo al Fine, pp, p, mf, f, ff, 
allegro, moderato, andante 

 popíše posuvky (křížek, béčko, odrážka) 

 ukáže a vysvětlí takty: 2/4, 4/4, ¾, předtaktí 

 vysvětlí pojem celý tón, půltón, stupnice 

 vyjmenuje základní skupiny hudebních nástrojů 

 zapíše jednoduchý melodický nebo rytmický útvar v rozsahu 2+2 takty (otázka-
odpověď) 

 zapíše rytmický diktát 2/4, ¾, 4/4 taktu  
 

      2. ročník 

       Žák 

 vyjmenuje durové stupnice do čtyř křížků a čtyř béček  

 vytvoří durový kvintakord a jeho obraty do čtyř křížků a čtyř béček 

 popíše základní rozdělení intervalů 

 vysvětlí pojmy triola, synkopa 

 pojmenuje českými názvy hudební názvosloví tempové: lento, adagio, vivace, presto 

 pojmenuje českými názvy hudební názvosloví přednesové: crescendo, decrescendo, 
ritardando, accelerando 

 je seznámen s českými hudebními osobnostmi - Antonín Dvořák, Bedřich Smetana  

 na základě poslechu rozezná zvuky a pojmenuje hudebních nástrojů 
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      3. ročník 

      Žák 

 popíše kvintový a kvartový kruh 

 vyjmenuje mollové stupnice do čtyř křížků a čtyř béček a rozezná druhy mollových 
stupnic  

 vysvětlí pojmy paralelní a stejnojmenné stupnice 

 rozezná základní harmonické funkce T, S, D  

 sluchově rozezná a vyjmenuje základní intervaly 

 rozezná a popíše zápis melodických ozdob (trylek, příraz, skupinka, obal, nátryl, 
náraz) 

 pojmenuje charakter skladby na základě aktivního poslechu 

 zaznamená jednoduchý hudební diktát 

 vysvětlí pojem transpozice 

 popíše různá hudební uskupení (duo, trio, smyčcový kvartet, dechový kvintet) 
 

       4. ročník 

      Žák 

 vyjmenuje stupnice dur i moll 

 sluchově rozpozná stupnice a akordy dur i moll 

 transponuje jednoduché melodie do jiné tóniny 

 rozpozná základní hudební formy (malá písňová forma, variace) 

 utvoří kadenci do tří křížků a tří béček 

 vyjmenuje pěvecké hlasy mužské i ženské 

 popíše stavbu septakordu 

 vysvětlí pojem komorní, vokální a instrumentální hudba a rozpozná je na základě 
poslechu 

 

      5. ročník 

      Žák 

 orientuje se v historii a stylových obdobích hudby 

 vyjmenuje základní představitele jednotlivých stylových období 

 vysvětlí pojmy polyfonie, homofonie a na základě ukázky je rozezná 

 popíše zákonitosti sonátové formy 

 na základě svých zkušeností vyjadřuje svůj názor na poslouchanou hudbu 

 rozlišuje hudební žánry 
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5.19     Vyučovací předmět Kolektivní interpretace 

Charakteristika předmětu:  Předmět Kolektivní interpretace se vyučuje v kolektivu od 2 žáků. 

Výuka je přizpůsobena technické a interpretační dovednosti žáků napříč oběma stupni 

základního studia. Organizace výuky je přizpůsobena s ohledem na možnosti školy.  

Školní výstupy předmětu Kolektivní interpretace 

Základní studium I. stupně: 

4. ročník 
       Žák 

 respektuje dohodnutá pravidla pro společnou práci (např.: osobní příprava, 
péče o nástroj, docházka na výuku a vystoupení) 

 účastní se společných veřejných vystoupení 
 

5. ročník 
      Žák 

 ovládá základní návyky pro souhru s dalšími nástroji (ladění nástroje, reakce na gesta 
vedoucího, reakce na spoluhráče, reakce na změny – tempa, dynamiky) 

 

6. ročník 
      Žák 

 je schopen souhry ve vícehlasých skladbách (rytmus, dynamika, frázování) 
s dirigentem i bez dirigenta 

 

7. ročník 
      Žák 

 se uplatňuje jako vedoucí hlasu a pracuje samostatně se svojí nástrojovou skupinou 
 

Základní studium II. stupně: 

1. ročník 
      Žák  

 hraje z listu party na úrovni nižších ročníků I. stupně 
 

2. ročník 
       Žák  

 vnímá celkový zvuk komorního uskupení a přizpůsobí tomu interpretaci vlastního 
partu 

 

3. ročník 
       Žák 

 aktivně se zapojuje do různých komorních a souborových seskupení, 
při hře doprovodných partů dbá na souhru, vyváženost zvuku, uplatňuje svůj názor 
na výslednou interpretaci 

 

4. ročník 
       Žák 

 kolektivně vybere, sestaví a nastuduje repertoár na veřejné vystoupení 
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6  VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU 

 
Charakteristika oboru: 
 
Věnujeme se dětem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Rozvíjíme osobnost žáka, 
jeho sebeuvědomění, výtvarné cítění a myšlení, fantazii a tvořivost. Podporujeme vzájemnou 
spolupráci a respekt. Zařazujeme také kolektivní a skupinovou tvorbu.  
V hodinách žáci poznávají jazyk, techniky a další výrazové možnosti výtvarného umění, 
jež se jim stávají prostředkem k vlastnímu výtvarnému vyjádření okolního i vnitřního světa.  
 
Žáci si osvojují techniky kresby (kresba tužkou, pastelkami, fixami, perem a dřívkem s tuší, 
kresba rudkou i uhlem, olejovými, voskovými i suchými pastely), malby (malba vodovými 
a temperovými barvami, akvarel, kombinované techniky s kresbou), grafiky (linoryt, 
papírotisk, tisk z koláže) a techniky plastické a prostorové tvorby (keramická tvorba, 
tvarování umělých i přírodních materiálů). Škola vlastní keramickou pec a grafický lis.  
Tyto základní techniky žáci využívají v kombinovaných technikách. Učí se nejrozmanitější 
dekorativní činnosti. 
 
Pracujeme s ostatními obory na společných projektech - dekorace pro koncerty, 
akce pro mateřské školy, plakáty, pozvánky.  
Žáci celoročně vystavují své práce v prostorách školy a na závěrečných výstavách.  
 
Recepce a reflexe výtvarného umění: 
 
Nedílnou součástí výtvarného oboru je i výtvarná kultura. Tato oblast prostupuje celou 
výukou. Nabízí nejen seznámení s vývojem jednotlivých uměleckých epoch, ale je také 
historickou a sociologickou sondou mapující dějiny lidské civilizace. Jedná se 
o nevyčerpatelnou studnici inspirace a poučení přesahující hranice výtvarného oboru.  
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6.1 Přípravné studium 

 
Učební plán: 
 

Předmět 1. ročník 2. ročník 

Přípravná výtvarná výuka 2 2 

 
Organizace výuky: 
 

 předmět Přípravná výtvarná výuka se vyučuje v kolektivu 6 až 15 žáků, organizačně 
lze sloučit výuku obou ročníků 

 
Školní výstupy předmětu Přípravná výtvarná výchova 
 
1. a 2. ročník 
   
      Žák 
 

 se vědomě účastní výtvarných her a jednoduchých výtvarných úkolů, při kterých 
poznává vlastnosti materiálů a nástrojů 

 reaguje na podněty z okolí, na zážitky a představy, uplatňuje fantazii  

 nakreslí stojící postavu z paměti s využitím základních znalostí anatomie – uši, nos, 
vlasy, 5 prstů, oblečení  

 ovládá stříhání, lepení 

 uklidí své pracovní místo po práci  
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6.2  Studijní zaměření Výtvarná tvorba 

 
Učební plán: 
 
 

Předmět I. stupeň II. stupeň 

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

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

 
 
Organizace výuky: 
 

 předmět Výtvarná tvorba se vyučuje v kolektivu 6 až 15 žáků, organizačně lze sloučit 
výuku obou ročníků 

 
Školní výstupy předmětu Výtvarná tvorba: 
 
Základní studium I. stupně 
 
        1. ročník 
 
        Žák 
 

 předvede kresbu tužkou, pastelkami 

 si vědomě hraje s materiály, předměty a vytváří z nich nové objekty 

 ukáže správné uchopení štětce 

 popíše zásady práce s hlínou – hnětení, použití nástrojů, spojování hmoty 

 se zapojuje do kolektivní práce, učí se respektovat ostatní žáky 

 se nebojí hovořit o své práci i práci ostatních 

 se nebojí obrátit na učitele, jestliže něco neví 
       
      2. ročník 
 
      Žák 
 

 vyjmenuje základní barvy 

 dodržuje určená pravidla – nevyrušuje , připraví si místo a materiál pro tvorbu, 
soustředí se na práci, dokončí práci, diskutuje o výtvorech, uklidí po sobě, hygienická 
pravidla,dodržuje provozní řád výtvarného ateliéru 

 nakreslí postavu v pohybu z paměti 

 modeluje z keramické hlíny a dokáže vysvětlit proces tvorby 

 vytváří drobné objekty z přírodních i umělých materiálů dle své fantazie 

 popíše základní pravidla kompozice – rozmístění prvků v ploše, využití formátu na 
výšku i na šířku 
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      3. ročník 
 
      Žák 
 

 vyjmenuje rozdíly mezi malbou temperou a akvarelem a předvede postup 

 volí správný typ štětce pro malbu 

 předvede kresbu tuží, pastelem, lavírování 

 ukáže správné držení pera při kresbě tuší 

 uplatní znalost mísení základních barev při malbě  

 předvede a popíše techniku papírotisku 

 tvaruje a kombinuje přírodní i umělé materiály 

 vytvoří komorní keramickou plastiku 

 popíše zásady glazování – příprava a konzistence glazury, výběr štětců, nanášení 

 využívá velikost formátu a volí formát na výšku či šířku 
 
 
 
      4. ročník 
  
      Žák 
 

 při tvorbě využije rozdílů stop nástrojů pro kresbu a malbu - tužky, uhly, pera, štětce 

 předvede a popíše základní grafické techniky - linoryt , tisk z koláže 

 kombinuje výtvarné techniky dle fantazie 

 zhotoví keramický reliéf 

 správně pojmenuje výtvarné pomůcky a techniky 

 shrne základní náměty, motivy v dějinách výtvarné kultury 
 
 
 
      5. ročník 
 
      Žák 
 

 vysvětlí základy kompozice 

 popíše význam světla a stínu v kresbě, stínuje 

 předvede kresbu uhlem, rudkou 

 tvoří realisticky dle modelu 

 aplikuje v modelování experimentální přístupy k textuře, struktuře plastiky 

 definuje abstraktní a realistické umění 

 podílí se na přípravě a realizaci výstavy, prezentaci oboru 
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      6. ročník 
 
      Žák  
 

 při kresbě postavy, portrétu využívá znalosti proporcí a anatomie v praxi 

 nakreslí autoportrét 

 využívá znalosti perspektivy při kresbě a malbě 

 popíše základní pravidla zobrazování vnější reality, vizování 

 vytvoří prostorový objekt sám i ve spolupráci s jinými žáky 

 popíše správné technologické postupy při práci s hlínou 

 zkoumá různé kresebné a malířské výrazové možnosti při tvorbě 

 vyhodnotí význam a hodnotu výtvarného umění pro lidskou společnost 
        
 

7. ročník 
 
       Žák 
 

 maluje a kreslí zátiší, krajinu, portrét realisticky i subjektivně v omezené či lokální 
barevnosti 

 hodnotí a obhájí svůj výkon i výkony ostatních, diskutuje, respektuje odlišné výtvarné 
názory 

 poznává a vědomě používá při tvorbě realistické i fantazijní obrazotvorné prvky 
plošného i prostorového vyjádření – bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor, světlo, 
barva, textura – jejich vlastnosti a vztahy – shoda, kontrast, rytmus, dynamika, pohyb 
a jejich účinky dokáže porovnat a zhodnotit 

 efektivně si organizuje svůj pracovní postup v čase 

 připraví a zrealizuje své vlastní ročníkové téma pro svou absolventskou výstavu 
a dotáhne svou práci do konce a reprezentuje ji během své absolventské výstavy 

 rozezná základní umělecké slohy a styly, utváří si vlastní výtvarný názor, inspiruje se 
 
 
Základní studium II. stupně 
 
        1. ročník 
 
        Žák 
 

 využívá a rozvíjí znalosti a dovednosti z 1. stupně 

 ve studiích podle skutečnosti aplikuje své znalosti anatomie, kompozice, perspektivy 
lineární, světelné i barevné 

 modeluje rozměrnější keramické výtvory 

 popíše konceptuální umění 

 vyhledává náměty a inspiraci v uměleckých dílech, architektuře 
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       2. ročník 
 
       Žák 
 

 definuje svůj výtvarný záměr, zaujetí, diskutuje s učitelem 
 správně používá výtvarné pojmy, termíny 
 převede realitu do volné tvorby 

 chápe možnost využití figurace, abstrakce, deformace, stylizace v tvorbě 
 zpracovává strukturu a texturu malby 

 využívá malířský a sochařský stojan 
 
 
 
       3. ročník 
 
       Žák 
 

 vnímá současné výtvarné umění, diskutuje o něm s ostatními žáky i s učitelem, 
nachází v něm inspiraci, širší souvislosti  

 vyhledává nové možnosti přírodních i umělých materiálů pro prostorovou tvorbu 

 používá sochařskou hlínu k vytvoření menší sochy 

 vnímá výtvarnou tvorbu jako prostředek k seberealizování 

 zabývá se konečnou adjustací výtvarných prací, volí vhodné výstavní koncepce 
 
 
 
      4. ročník 
 
      Žák 
 

 konzultuje s učitelem individuální výtvarný projekt, který prezentuje na absolventské 
výstavě 

 vyhledává si potřebné informace v literatuře, na internetu 

 formuluje a obhájí svůj názor, argumentuje, respektuje názory ostatních, umí se 
poučit 

 podílí se na utváření pravidel týmové spolupráce 

 při tvorbě využívá znalosti písma, stylizace, symbolů, znaků, propojuje obsah a formu 

 je schopen konceptuálního myšlení, vysvětlí význam výtvarných akcí, instalací 

 rozlišuje hlavní umělecké slohy, používá výtvarné pojmy, vybírá si podněty pro svou 
tvorbu 

 dospěl k vlastnímu výtvarnému výrazu 
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7 VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU 

 
Charakteristika oboru: 
Literárně - dramatický obor nabízí žákům možnost vzdělávat se v oblasti dramatického 
a slovesného umění prostřednictvím hereckých, pohybových, slovních, výtvarných 
a hudebních činností. Získávají příslušné praktické dovednosti i základní znalosti z teorie 
a dějin divadla a literatury. Společná tvorba v rámci kolektivní výuky významně rozvíjí 
sociabilitu žáků (sebepoznání, sebekontrola, spolupráce, schopnost vnímat druhé a motivy 
jejich jednání). Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje 
s výrazovými prostředky dalších druhů umění (literárního, výtvarného, tanečního, hudebního) 
v jejich vzájemném propojení. Rozvíjí žákovu schopnost vnímat, vytvářet a sdělovat v čase 
a prostoru lidské vztahy a jednání. Žáci se během studia účastní řady divadelních přehlídek 
(postupových přehlídek dětského divadla, dětského přednesu či loutkového divadla, 
nesoutěžních přehlídek dětského divadla), moderují koncerty Základní umělecké školy, 
účinkují v rámci vlastní divadelní přehlídky Dramaťácká sklizeň a ve vyšších ročnících se 
podílejí na její organizaci. Absolventi literárně - dramatického oboru mohou najít uplatnění 
v oblastech, kde je potřeba kultivovaný projev, komunikační dovednosti nebo vysoká míra 
empatie a sociálního cítění. Studium je rozděleno na přípravné studium, základní studium 
I. a II. stupně. 
 
 
 
 
 

7. 1 Přípravné studium literárně dramatického oboru 
 
Charakteristika Přípravného studia:  
Přípravné studium předchází studiu literárně dramatického oboru I. nebo II. stupně studia. 
Do přípravného studia jsou žáci přijímáni na základě prokázaných předpokladů ke vzdělání. 
Přípravné studium I. stupně je určeno žákům mladším sedmi let a zaměřuje se zejména 
na rozvoj jejich tvořivosti a sociability. Přípravné studium II. stupně je určeno žákům, 
kteří neabsolvovali I. stupeň studia a je zaměřeno na získání základních znalostí a dovednosti 
v oblasti dramatického umění. Absolvování přípravného studia není podmínkou pro přijetí 
žáka do základního studia. Žák musí úspěšně vykonat přijímací zkoušku.  
 
Učební plán: 

 

 

 I. stupeň II. stupeň 

 1. ročník 2. ročník 1. ročník 

Přípravná dramatická výchova I. stupně 2 2  

Přípravná dramatická výchova II. stupně   2 

Minimální hodinová dotace 2 2 2 
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Organizace výuky:  

 Výuka probíhá kolektivní i individuální formou.  

 Předměty vyučované kolektivní formou jsou vyučovány ve skupině maximálně 
deseti žáků.  

 Kolektivní výuku je možné realizovat v blocích 1 až 2x týdně po 1 až 3 hodinách 
podle výše minimální disponibilní dotace.  

 
Přípravná dramatická výchova I. stupně 
Předmět Přípravná dramatická výchova I. stupně je určen dětem ve věku 5 až 7 let. 
Žáci mohou navštěvovat přípravné studium I. stupně až dva roky (délka přípravného studia 
je určena věkem a schopnostmi). Školní výstupy jsou pro oba stupně prakticky stejné. 
Odlišné jsou ale metodické postupy, které jsou voleny s ohledem na věk a zkušenosti žáků 
v dané skupině.   
 
Školní výstupy předmětu Přípravná dramatická výchova I. stupně 

 
Žák 

 je seznámen s principy dramatické výchovy 

 chápe a dodržuje pravidla daná hrou a vyučujícím 

 vnímá rytmus a reaguje na jeho změny 
 vnímá prostor a orientuje se v něm 
 dovede slovně i pohybově improvizovat v rámci herní situace 
 ve hře i mimo hru reaguje na partnery ve skupině, komunikuje s nimi a respektuje je 

 
Přípravná dramatická výchova II. stupně 
Do předmětu Přípravná dramatická výchova II. stupně jsou přijímáni žáci ve 14 letech, 
aniž by absolvovali I. stupeň základního studia. Přípravné studium II. stupně je jednoleté 
a žáci během něj získají základní znalosti a dovednosti potřebné pro další studium. 
 
 
Školní výstupy předmětu Přípravná dramatická výchova II. stupně 

 
Žák 

 je seznámen s principy dramatické výchovy 

 respektuje pravidla dramatických her a cvičení a dovede je vysvětlit 

 vnímá rytmus a reaguje na jeho změny 

 vnímá prostor a orientuje se v něm 

 dovede slovně i pohybově improvizovat v roli 

 v improvizaci reaguje na partnera 

 rozlišuje dramatické a literární žánry 

 rozlišuje základní typy loutek 

 dokáže interpretovat text 

 spolu se skupinou pracuje na inscenaci a realizuje ji před diváky 

 umí vyjádřit vlastní názor 

 respektuje názory ostatních členů skupiny 
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7. 2 Studijní zaměření Dramatické a slovesné 
 

Učební plán: 

 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Povinné předměty  

Dramatická průprava 2 2          

Dramatická tvorba   2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Individuální průprava a tvorba   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné předměty  

Loutková tvorba  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Práce v souboru   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Minimální hodinová dotace 18 12 

 

Organizace výuky:  

 Výuka probíhá kolektivní i individuální formou.  

 Předměty vyučované kolektivní formou jsou vyučovány ve skupině maximálně 
deseti žáků.  

 Kolektivní výuku je možné realizovat v blocích 1 až 2x týdně po 1 až 3 hodinách 
podle výše minimální disponibilní dotace.  

 Výuka může probíhat společně pro žáky různých ročníků I. a II. stupně 
základního studia. 

 Předměty vyučované individuální formou jsou vyučovány v malých skupinách 
maximálně po čtyřech žácích a jsou zařazeny od 3. ročníku.  

 V případě talentovaného žáka může být individuální výuka zařazena již dříve 
(v 1. či 2. ročníku). 
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Vyučovací předmět Dramatická průprava 
Dramatická průprava je předmět, který je vyučován v 1. a 2. ročníku I. stupně základního 
studia kolektivní formou, ve skupinách maximálně po deseti žácích. Základní vyučovací 
metodou je společná dramatická hra. Ve hrách a cvičeních získávají žáci základní dovednosti 
pro další tvorbu a učí se spolupracovat. Pozornost je věnována zejména hlasové a pohybové 
průpravě, rozvoji představivosti, tvořivosti a fantazie 
 
Školní výstupy předmětu Dramatická průprava 
 
Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 
 

Žák 

 spolupracuje s partnery v jednoduché dramatické hře 

 pod vedením učitele zopakuje jednoduchá rytmická a artikulační cvičení a říkadla 

 pod vedením učitele zopakuje jednoduchá dechová a hlasová cvičení 

 v jednoduchých cvičeních používá správné držení těla 

 zvládne koordinaci jednoduchého pohybu se zvukem 

 zvládne hru s předmětem, rekvizitou a jednoduchou loutkou 

 v herní situaci jedná za danou postavu 

 umí převyprávět krátkou příhodu 
 

2. ročník 
 

Žák 

 v jednoduché dramatické hře zvládá svůj úkol a spolupracuje s partnery 

 zapojuje se do slovních i pohybových improvizací 

 využívá v dechových cvičeních prodloužený výdech a základní dechové opory 

 v pohybové akci uplatňuje správné držení těla a rytmičnost pohybu 

 dokáže pohybem nebo slovem charakterizovat (typovou) postavu 

 zvládne hru se zástupnou rekvizitou 

 oživí předmět v jednoduché etudě 

 umí najít konflikt v příběhu nebo etudě 

 rozlišuje pojmy předmět, rekvizita, zástupná rekvizita, loutka 

 umí vymyslet a převyprávět krátký příběh 

 dovede vyprávět o zhlédnutém představení 
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Vyučovací předmět Dramatická tvorba 
Předmět Dramatická tvorba je vyučován I. (3. - 7. ročník) a II. stupni základního studia 
kolektivní formou výuky, ve skupinách maximálně po deseti žácích. Hlavní metodou výuky 
je dramatická hra a ve vyšších ročnících umělecká tvorba prezentovaná před diváky. 
Žáci rozvíjejí své schopnosti a dovednosti v oblasti uměleckého vyjadřování (dramatického 
a literárního), učí se svou práci reflektovat a přijímat zpětnou vazbu od partnerů ve hře 
i diváků. Osvojují si základní termíny z oblasti divadelní a literární vědy. Účastní se soutěžních 
i nesoutěžních přehlídek dětského a mladého divadla a přednesu. Učí se reflektovat 
svou práci a práci jiných a poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu. 
 

 

Školní výstupy předmětu Dramatická tvorba 

 

Základní studium I. stupně 
 

3. ročník 
 

Žák 

 spolupracuje ve dvojici nebo skupině na jednoduchém divadelním tvaru, 
který veřejně prezentuje 

 uvědomuje si svoji roli a úkol v jednoduchém dramatickém ději a podle toho jedná 

 udrží jednoduchou charakterizaci 

 hledá různé scénografické prostředky k danému prostředí 

 spolupracuje na stavbě jednoduché dramatické situace (začátek, konflikt, konec) 

 předvede jednoduché etudy s oživeným předmětem, plošnou loutkou a maňáskem 

 rozlišuje základní typy loutek (plošná loutka, maňásek, marioneta, totemová loutka, 
javajka, manekýn) 

 rozumí pojmům role a postava 

 rozlišuje pojmy poezie, próza a drama 

 vytvoří krátké pointované sdělení (mluvené i psané) 

 ve zhlédnutém představení najde a pojmenuje hlavní téma 
 

4. ročník 
 

Žák 

 společně se skupinou pracuje na dramatickém tvaru, podílí se na tvorbě všech složek 
inscenace 

 v improvizaci reaguje na partnera, přijímá jeho podněty a rozvíjí je 

 ve cvičeních vědomě uplatňuje stavbu jednoduché dramatické situace 
(začátek, konflikt, konec) 

 pohybově improvizuje na hudbu 

 ovládá základy práce se základními typy loutek v jednoduchých etudách 

 v etudách tvořivě pracuje s jednoduchým rytmickým, melodickým 
nebo hudebním doprovodem 

 hledá souvislost mezi tématem, prostředím inscenace a scénografií 

 rozumí pojmům drama, scénář, monolog, dialog, režie, dramaturgie, 
scénografie a je schopen je vysvětlit 
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 v mluveném či psaném projevu zohledňuje výrazové možnosti slov 

 je schopen jednoduché analýzy a interpretace literární předlohy 

 reflektuje svou práci a práci druhých 

 svými slovy zhodnotí zhlédnuté divadelní představení 
 

 

5. ročník 
 

Žák 

 systematicky pracuje a podílí se na tvorbě dramatického tvaru, který předvede 
před diváky 

 udrží svou roli a je schopen ji samostatně fixovat 

 popíše motivaci jednání postav v dramatické situaci  

 udrží charakter postavy v improvizaci 

 pomocí pohybu, gest a postoje vyjádří vztah postav 

 je schopen pohybem charakterizovat postavu 

 hledá vhodnou hudbu či zvukový plán pro inscenaci 

 ovládá základy práce s maskou 

 vysvětlí rozdíl mezi verbální a nonverbální komunikací 

 napíše jednoduchou recenzi na zhlédnuté představení 
 

 

6. ročník 
 

Žák 

 aktivně pracuje na tvorbě divadelního tvaru, předvede jej před diváky, je schopen 
svou práci zhodnotit ve společné reflexi 

 pro danou předlohu volí vhodné scénografické prostředky a zvukový plán 

 při improvizaci zvládá strukturovat dramatickou situaci 

 uvědomuje si a umí popsat v čem spočívají specifika různých inscenačních prostředků 

 umí rozlišit expozici, kolizi, krizi, peripetii a katastrofu 

 vysvětlí pojmy: lyrika, epika, drama, tragedie a komedie 

 je schopen napsat jednoduchý scénář podle předlohy 
 

 

7. ročník 
 

Žák 

 umí zvolit vhodné inscenační prostředky pro dané téma či předlohu 

 podílí se na přípravě a realizaci absolventského vystoupení 

 vysvětlí je schopen aplikovat aristotelovskou stavbu dramatu 

 aplikuje základní znalosti divadelní a literární teorie 

 respektuje práci druhých a konstruktivně ji hodnotí, přijímá kritiku vlastní práce 

 na základě aristotelovské stavby dramatu napíše krátký dramatický text 

 sám nebo se skupinou vytvoří a prezentuje absolventské představení 
 

 



90 
 

Základní studium II. stupně 
1. ročník 

 

Žák 

 při práci na inscenaci dokáže samostatně uplatnit dosud získané znalosti a dovednosti 

 v improvizaci cítí jevištní prostor, partnera a temporytmus dramatické situace 

 orientuje se v základních dramatických žánrech, dokáže v jejich rámci vytvořit 
jevištní postavu 

 zná zákony mizanscény a využívá je v dramatické situaci 

 rozvíjí a prohlubuje znalosti z oblasti pojmosloví divadelní vědy 

 zhodnotí vlastními slovy divadelní představení a literární dílo, vnímá a pojmenovává 
jeho kvality a nedostatky 

 poskytuje spolužákům konstruktivní zpětnou vazbu 

 pod vedením učitele připraví a realizuje krátkou lekci se skupinou 
 

2. ročník 
 

Žák 

 samostatně vybere předlohu či téma a volbu obhájí věcnými argumenty 

 vytvoří herecky charakter a stylizuje herecký projev v daném žánru 

 v improvizačních cvičeních dodrží zadaný dramatický žánr 

 vysvětlí známé teorie o původu divadla 

 dokáže při hodnocení zhlédnuté inscenace použít vhodné odborné termíny 

 připraví a se skupinou realizuje lekci na vybrané téma, kterou po realizaci reflektuje 
 

3. ročník 
 

Žák 

 připraví návrh scénáře z hlediska výstavby dramatického tvaru, scénografickou 
a režijní koncepci a aktivně se podílí na její realizaci 

 uplatňuje své herecké dovednosti i v „nepohodlných rolích“ 

 v improvizaci vědomě používá stylizaci s ohledem na daný žánr 

 napíše recenzi na zhlédnuté divadelní představení 

 zná klíčové osobnosti a mezníky z dějin divadla 

 zná základní herecké metody 

 uplatňuje základní metodické principy dramatické výchovy 
 

4. ročník 
 

Žák 

 vytvoří dramaturgicko - režijní i scénografickou koncepci inscenace, připraví scénář 
a realizuje ho s ostatními členy skupiny 

 ztělesní charakterovou postavu 

 hodnotí své schopnosti a dovednosti a ví, který divadelní obor je mu nejbližší 

 hodnotí svou literární tvorbu a je schopen ji zpětně upravit 

 je schopen pracovat systematicky se skupinou mladších spolužáků (pracuje 
na drobném jevištním tvaru nebo vytvoří soubor několika lekcí na vybrané téma) 

 sám nebo se skupinou vytvoří a prezentuje absolventské představení 
 



91 
 

Vyučovací předmět Individuální průprava a tvorba 
Předmět Individuální průprava a interpretace je vyučován na I. (3. - 7. ročník) a II. stupni 
základního studia individuální formou výuky, v malých skupinách maximálně po třech žácích. 
Vyučovaný obsah se skládá z průpravných cvičení zaměřených na hlas, pohyb a rozvoj 
umělecké tvořivosti a práce s konkrétním literárním dílem. Žák si osvojuje základní pojmy 
z oblasti rozboru literárního díla a učí se je interpretovat na základě svých schopností 
a zkušeností. Osvojuje si základy tvůrčího psaní. Výsledky své práce prezentuje. 
 

 

 

Školní výstupy předmětu Individuální průprava a tvorba 

 

Základní studium I. stupně 
 

3. ročník 
 

Žák 

 umí použít aktivní psychofyzické těžiště 

 popíše a předvede brániční dýchání 

 uplatňuje postupy pro správnou výslovnost všech hlásek, resonanci přední opoře 
a měkký hlasový začátek 

 ve cvičeních hledá možnosti interpretace zadaného textu (přednes, pohyb, etuda 
s předmětem, rekvizitou nebo loutkou) 

 s pomocí učitele vybere konkrétní literární dílo a interpretuje je dle svých možností  

 pojmenuje téma vybraného literárního díla 

 rozumí pojmům sloka, verš, rým 

 ukázku své práce prezentuje na veřejnosti 
 

 

4. ročník 
 

Žák 

 ve cvičeních pracuje s dechovou oporou, resonancí v masce, aktivizací podbřišku, 
neustálou aktivizací mluvidel 

 vyslovuje vědomě správně závěrové souhlásky 

 ve cvičeních pracuje se základními výrazovými prvky přednesu (významový přízvuk, 
pauza, intonace, tempo, rytmus, dynamika) 

 s pomocí učitele vybere konkrétní literární dílo a experimentuje při výběru způsobu 
interpretace 

 zvládá vyjádření jednoduchého podtextu se základními možnostmi různých výkladů 

 ve cvičeních pracuje s jednoduchým rytmickým, melodickým nebo hudebním 
doprovodem 

 ukázku své práce prezentuje na veřejnosti 
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5. ročník 
 

Žák 

 uplatňuje správné technické návyky v mluveném projevu 

 rozliší klíčkové, hrudní a brániční dýchání 

 vyslovuje úžinové a polozávěrové souhlásky 

 samostatně si vybírá předlohu 

 pojmenuje téma, nálady, charaktery, orientuje se v kompozici textu 

 myšlenky vybraného díla obohacuje o vlastní pohled 

 uplatňuje základní výrazové prvky přednesu (významový přízvuk, pauza, intonace, 
tempo, rytmus, dynamika) 

 v etudě s loutkou, předmětem a rekvizitou využívá strukturu etudy, gradaci, pointu 

 sám uplatní jednoduchý rytmický, melodický nebo hudební doprovod 

 rozliší základní literární žánry 

 ukázku své práce prezentuje na veřejnosti 
 

 

6. ročník 
 

Žák 

 používá hlasový kondiční trénink, chápe jeho nutnost před každou interpretací textu 

 dokáže vést hlasovou rozcvičku 

 vybere si vhodnou předlohu pro individuální tvorbu, rozebere ji a zvolí vhodné 
interpretační prostředky 

 obhájí výstavbu a členění své interpretace zvoleného textu 

 pojmy sloka, verš, rým, rýmové schéma dokáže aplikovat při rozboru textu 

 orientuje se v základních pojmech tvůrčího psaní 

 ukázku své práce prezentuje na veřejnosti 
 

 

7. ročník 
 

Žák 

 vědomě pracuje s nabytými mluvními dovednostmi 

 zvládnuté mluvní dovednosti realizuje v různých rytmických a dynamických variantách 

 posoudí využití variant mluvního projevu z hlediska působení na posluchače 

 si sám vybere vhodnou předlohu, text či téma a tvořivě je interpretuje 

 dokáže samostatně rozebrat text z hlediska literárních prostředků 

 zhodnotí zhlédnutý přednes 

 zpracuje písemně drobný jevištní tvar a s využitím dramatických nebo loutkářských 
prostředků jej realizuje samostatně nebo ve skupině 

 ukázku své práce prezentuje na veřejnosti 
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Základní studium II. stupně 
 

1. ročník 
 

Žák 

 autorský text vnímá jako osobní výpověď a je schopen procítěné interpretace 

 při rozboru textu vyhledává informace o autorovi a kontextu jeho díla 

 zdokonaluje práci se základními výrazovými prostředky umělecké tvorby 

 experimentuje s možnými interpretačními možnostmi zvolené předlohy nebo tématu 
a pod vedením učitele vybírá ty nejvhodnější 

 uplatňuje zásady hlasové hygieny 

 v literární tvorbě uplatňuje osobní vztah k zadanému tématu 

 ukázku své práce prezentuje na veřejnosti 
 

2. ročník 
 

Žák 

 dokáže nalézat a pojmenovávat aktuální i nadčasová témata předlohy 

 používá vhodné výrazové prostředky pro interpretaci zvolené předlohy nebo tématu, 
rozvíjí osobitost ve volbě prostředků 

 pronese bez přípravy krátké sdělení na zadané téma 

 v literární tvorbě pracuje se žánry 

 ukázku své práce prezentuje na veřejnosti, v dialogu s učitelem dokáže zhodnotit 
svůj výstup 

 

3. ročník 
 

Žák 

 samostatně upraví autorský text či vhodnou předlohu pro projev přednesový 
a dramatický 

 vědomě a cíleně prohlubuje své dovednosti a je schopen samostatné práce 

 vytváří náročnější autorské texty z hlediska sdělnosti obsahu, tématu, použité formy, 
stylu a žánru 

 výsledek své práce prezentuje na veřejnosti, ve spolupráci s učitelem dokáže 
svoji práci reflektovat 

 

4. ročník 
 

Žák 

 samostatně vybere vhodnou předlohu pro individuální tvorbu a osobitým způsobem 
ji realizuje 

 samostatně vybere vhodné výrazové prostředky pro interpretaci zvolené předlohy 
nebo tématu 

 interpretuje autorský text 

 výsledek své práce prezentuje na veřejnosti, svoji práci samostatně hodnotí 
a navrhuje možné cesty ke zdokonalení 
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Vyučovací předmět Loutková tvorba 
Volitelný předmět Loutková tvorba je určen pro žáky od 2. ročníku I. stupně, kteří mají zájem 
o hlubší znalosti a dovednosti z oblasti loutkového divadla. Je vyučován kolektivní formou, 
ve skupinách minimálně po třech a maximálně po osmi žácích. Předmět se zaměřuje zejména 
na rozvoj výtvarného vnímání a vyjadřování. Výuka se skládá z průpravných cvičení, výroby 
loutek a tvorby drobných jevištních tvarů s nimi. 
 

 

Školní výstupy předmětu Loutková tvorba 

 

Základní studium I. stupně 
 

2. ročník 
 

Žák 

 pod vedením učitele tvořivě přistupuje k prostoru a objektům v něm 

 ve cvičeních experimentuje s danými materiály a objekty 

 vyrobí jednoduchou loutku a předvede s ní drobnou etudu 

 zná základní typy loutek 
 

3. ročník 
 

Žák 

 tvořivě pracuje s danými materiály a objekty 

 tvořivě pracuje s prostorem 

 vyrobí loutku pro zadanou předlohu 

 v etudách s loutkami nebo předměty improvizuje s partnerem  
 

4. ročník 
 

Žák 

 hledá souvislost mezi tématem a výtvarnou složkou inscenace 

 vyrobí loutku s určeným charakterem 

 fixuje jednoduchou etudu s loutkou nebo předmětem sám nebo s partnerem 
 

5. ročník 
 

Žák 

 ve cvičeních prozkoumává vztahy postav a objektů v prostoru 

 vysvětlí pojem divadlo předmětů 

 se podílí s partnerem nebo ve skupině na jednoduché loutkové inscenaci 
 

6. ročník 
 

Žák 

 vypracuje scénografický návrh pro vybranou předlohu nebo téma 

 hledá vhodné materiály a typy loutek pro danou dramaturgicko - režijní koncepci 

 se aktivně a tvořivě podílí se na tvorbě všech složek loutkové inscenace 
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7. ročník 
 

Žák 

 vědomě pracuje s mizanscénou, vysvětlí pojem mizanscéna 

 uvědomuje si a umí popsat, v čem spočívá specifičnost jednotlivých typů loutek 

 vypracuje a realizuje scénografický návrh pro vypranou předlohu nebo téma 

 vytvoří sám nebo ve skupině loutkovou inscenaci a veřejně ji prezentuje 
 

Základní studium II. stupně 
 

1. ročník 
 

Žák 

 citlivě animuje základní typy loutek 

 uvědomuje si a umí popsat, v čem spočívá specifičnost jednotlivých typů loutek 

 volí vhodnou podobu scény pro daný typ loutky 

 experimentuje s hlasovou stylizací loutkové postavy s ohledem na zásady hlasové 
hygieny 

 

2. ročník 
 

Žák 

 orientuje se v netradičních typech loutek a experimentuje s nimi 

 volí vhodnou hlasovou stylizaci pro charakter dané loutkové postavy 

 experimentuje se zvukovým plánem loutkové inscenace 

 orientuje se v historii českého loutkářství 
 

3. ročník 
 

Žák 

 vytvoří návrh dramaturgicko - režijní a scénografické koncepce loutkové inscenace 
a diskutuje o něm 

 vypracuje návrh zvukového plánu loutkové inscenace 

 experimentuje s výtvarnou podobou loutky a její technologií 

 zná klíčové osobnosti z dějin českého a světového loutkového divadla 
 

4. ročník 
 

Žák 

 orientuje se v hraničních žánrech loutkového divadla 

 experimentuje se vztahem loutky a živého herce 

 vytvoří sám nebo v malé skupině dramaturgicko - režijní koncepci loutkové inscenace, 
vytvoří scénografii, připraví scénář, včetně zvukového plánu a výsledek své práce 
veřejně prezentuje 
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Vyučovací předmět Práce v souboru 

Volitelný předmět Práce v souboru je určen pro žáky od 3. ročníku I. stupně základního 
studia.  Je vyučován kolektivní formou ve skupině minimálně po pěti maximálně po dvanácti 
žácích. Hlavním obsahem předmětu je tvorba inscenace, která je veřejně prezentována. Žáci 
uplatňují dovednosti a znalosti získané v povinných předmětech, učí se svou práci v rámci 
souboru reflektovat a poskytovat a přijímat zpětnou vazbu od ostatních. Tvorba je založená 
na spolupráci všech členů skupiny. Žáci od 6. ročníku se podílejí na pedagogické a režijní 
složce práce se souborem.  
 

Školní výstupy předmětu Práce v souboru 
 

Základní studium I. stupně 
 

3. ročník 
 

Žák 

 aktivně a tvořivě plní úkoly zadané v souborové práci 

 přizpůsobí se pedagogicko – režijní koncepci 

 podílí se na přípravě inscenace 
 

4. ročník 
 

Žák 

 aktivně se podílí na přípravě a realizaci inscenace 

 v souborové práci dokáže reagovat na partnery a přizpůsobovat své jednání 

 je schopen jednoduché charakterizace postavy 
 

5. ročník 
 

Žák 

 zodpovědně přistupuje k procesu tvorby a realizaci inscenace 

 vědomě pracuje s motivací postavy a na jejím základě vnáší vlastní nápady 

 v reflexi souborové práce hodnotí své partnery a přijímá jejich hodnocení 
 

6. ročník 
 

Žák 

 přebírá zodpovědnost za dílčí úkoly v rámci souborové práce 

 přináší vlastní nápady k tématu inscenace 

 podílí se na tvorbě scénáře 

 reflektuje svou práci v souboru, poskytuje ostatním zpětnou vazbu 
 

7. ročník 
 

Žák 

 podílí se na pedagogicko - režijním vedení souborové práce 

 pracuje s různými inscenačními prostředky 

 reflektuje průběh práce i její výsledek 

 poskytuje ostatním členům souboru zpětnou vazbu 

 podílí se na organizaci přehlídky Dramaťácká sklizeň 
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Základní studium II. stupně 
 

1. ročník 
 

Žák 

 k souborové práci přistupuje tvořivě a zodpovědně 

 aktivně se podílí na hledání témat a námětů pro inscenační práci 

 tvořivě přistupuje k hereckému uchopení jevištní postavy 

 podílí se na pedagogicko - režijním vedení souborové práce 

 reflektuje průběh práce i její výsledek a poskytuje zpětnou vazbu ostatním 

 samostatně plní své úkoly v rámci organizace a průběhu přehlídky Dramaťácká sklizeň 
 

2. ročník 
 

Žák 

 k souborové práci přistupuje tvořivě a zodpovědně 

 přináší vlastní návrhy témat a námětů ke společné tvorbě a konstruktivně o nich 
diskutuje 

 samostatně pracuje s malou skupinou na dílčích úkolech v rámci procesu tvorby 
inscenace 

 osvojuje si základy práce s jevištní technikou 

 fixovanou postavu přizpůsobí změněným okolnostem 

 samostatně plní své úkoly v rámci organizace a průběhu přehlídky Dramaťácká sklizeň 
 

3. ročník 
 

Žák 

 k souborové práci přistupuje tvořivě a zodpovědně 

 navrhne a obhájí námět či téma pro inscenační práci 

 při tvorbě inscenace vychází ze svých schopností, dovedností, znalostí a zájmů 

 pracuje s malou skupinou na drobném jevištním tvaru a ukázku této práce prezentuje 
na veřejnosti 

 samostatně plní své úkoly v rámci organizace a průběhu přehlídky Dramaťácká sklizeň 
 

4. ročník 
 

Žák 

 k souborové práci přistupuje tvořivě a zodpovědně 

 samostatně zastává určenou funkci (dramaturgie, režie, scénografie, scénická 
hudba…) 

 pracuje se skupinou na drobném jevištním tvaru a výsledek prezentuje na veřejnosti 

 samostatně plní své úkoly v rámci organizace a průběhu přehlídky Dramaťácká sklizeň 
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8    ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŢÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou převážně vyučováni podle individuálního 

vzdělávacího plánu. V rámci inkluze jsou však tito žáci zapojováni i do výuky s běžnými žáky. 

Žáci jsou do této kategorie zařazováni na žádost rodičů, a na základě odborného posudku 

pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra. Před přijetím 

ke studiu musí uchazeč úspěšně vykonat talentovou zkoušku. 
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9 VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH  

 

Žáci mimořádně nadaní jsou vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu, který je 

navržen učitelem a schvaluje ho ředitel školy. Individuální vzdělávací plán je přizpůsobený 

schopnostem, dovednostem a potřebám žáka. Žáci jsou do této kategorie zařazováni na 

základě žádosti rodiče, učitele a na základě odborného posudku pedagogicko-psychologické 

poradny a na základě jejich mimořádných studijních výsledků. 
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10  HODNOCENÍ  ŢÁKŮ  A  VLASTNÍ  HODNOCENÍ  ŠKOLY 

 

10.1  Zásady a způsob hodnocení žáků 

 
Východiskem pro hodnocení žáků ZUŠ je vyhláška č. 71/2005 Sb. O základním uměleckém 

vzdělávání.  

Cílem hodnocení žáka je poskytnout žákovi zpětnou vazbu a zároveň mapovat vývoj žáka 

z pohledu základního uměleckého vzdělávání v určitém časovém období. 

Hodnocení by mělo být pro žáka motivující a je založeno na individuálním přístupu ke 

každému žákovi.  

Zásadním kritériem je zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů podle 

individuálních schopností žáka. 

Dalším kritériem hodnocení žáka je jeho zodpovědný a aktivní přístup ke studiu. 

 

Metody, formy a prostředky pro hodnocení žáka: 

 průběžné a pravidelné sledování výkonů žáka a jeho připravenosti na výuku 

 zkoušky (postupová, závěrečná, písemná, ústní, grafická) 

 rozhovor se žákem a jeho zákonnými zástupci 

 analýza výsledků činnosti 

 konzultace s ostatními učiteli 

 

 

Základní forma hodnocení – klasifikace 

 

Klasifikace každého žáka se odvíjí od individuálního vývoje dítěte v souladu se ŠVP 

v jednotlivých oborech. 

Učitel je povinen vést pravidelnou evidenci o klasifikaci žáků. Učitel teoretických předmětů je 

povinen archivovat písemné práce žáků a případné další podklady pro klasifikaci po celý 

školní rok (1. září – 31. srpna). 

 individuální výuka – žák je klasifikován minimálně jednou měsíčně 

 kolektivní výuka v teoretických předmětech – v kolektivní výuce žák absolvuje dva 

písemné testy za pololetí. Hodnocení žáků se SPUCH viz Studium žáků se specifickými 

poruchami 

 kolektivní výuka v praktických předmětech (VO, LDO) – v kolektivní výuce je žák 

hodnocen zpětnou reakcí na průběh a výsledek konkrétní aktivity 
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10.2 Oblasti vlastního hodnocení školy 
 

Ve Vlastním hodnocení školy – na základě Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších úprav 
– škola sleduje výsledky oblastí: 

 podmínky vzdělávání 
 průběh vzdělávání 
 podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, 

žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 
 výsledky vzdělávání žáků a studentů 
 řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
 úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a 

ekonomickým zdrojům 

 


