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Charakteristika školy

2.1 Obory školy
 hudební
 výtvarný
 taneční

2.2 Velikost školy
Kapacita školy:

430 žáků

2.3 Historie školy a současnost školy
Město Vodňany po celá staletí žilo bohatým hudebním životem. Již od 14. století zde působilo
literátské bratrstvo, kde hudba a zpěv se velice intenzívně pěstovaly. Na začátku 17. století
ovlivňuje hudební život velká osobnost, rodák z Vodňan, rektor Vysokého učení Karlova,
mistr Jan Campanus Vodňanský, literát a skladatel. Později zůstává nositelem hudebního
života pouze škola a mládež, až v 19. století opět nastává ve Vodňanech větší rozmach hudby.
Z tohoto období se také v hudebním světě prosadilo nemálo vodňanských rodáků, jejichž řadu
uzavírá slavný houslista Váša Příhoda. Roku 1860 byl ve Vodňanech založen zpěvácký
spolek, který se stal představitelem hudebního života celých 100 let. Výuka hudební výchovy
byla až do poválečných let ponechána v rukou soukromých učitelů hudby. Teprve v roce 1956
je ve Vodňanech založena hudební škola, kterou navštěvovalo 40 žáků. V roce 1963 se mění
organizace hudebních škol. Jsou zřizovány lidové školy umění, na kterých mimo hudebního
oboru je i obor výtvarný, taneční a literárně dramatický. Do roku 1973 má Lidová škola
umění ve Vodňanech jen obor hudební. V roce 1973 je založen obor výtvarný, v roce 1974 je
otevřen obor taneční a v roce 1978 obor literárně dramatický. Po roce 1989 byla škola
přejmenována z tradičního názvu „lidová škola umění“ na název nový – „základní umělecká
škola“. Tento nový název lépe vystihuje účel školy, které poskytuje základy uměleckého
vzdělání budoucím amatérským umělcům, ale je i nepostradatelným článkem v hierarchii
státního hudebního vzdělání ( ZUŠ –konzervatoře – AMU a další vysoké školy uměleckého
zaměření ). V současné době škola nabízí tři obory : hudební, výtvarný a taneční.

2.4 Charakteristika pedagogického sboru
Složení učitelského sboru je velmi kvalitní. Většina učitelů je stále umělecky aktivní, mnozí
z nich koncertují sólově nebo účinkují v různých uměleckých souborech či hudebních
tělesech.Většina učitelů má předepsané vzdělání, jsou absolventy konzervatoře,
specializovaného studia na pedagogické fakultě apod. Převážná část vyučujících je
zaměstnána na plné pracovní úvazky.
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2.5 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce a
spolupráce s rodiči
2.5.1 Dlouhodobé projekty
 cyklická výuka dětí předškolního věku napříč obory - od roku 2012 Přípravné
předškolní kolečko

2.5.2 Regionální a mezinárodní spolupráce
Regionální spolupráce
Školy: ZŠ a MŠ města Vodňany, ZŠ Bavorov
Ostatní organizace: Městské kulturní středisko ve Vodňanech, Městská galerie Vodňany,
Městská knihovna Vodňany, MAS Vodňanská ryba, Farnost Vodňany, Město Vodňany

2.6 Vybavení školy a její podmínky
Škola má dobré materiální zázemí, disponuje hudebními nástroji a notovým
materiálem, které je možno žákům zapůjčit. Vyučující a studenti mají k dispozici
přiměřeně vybavené třídy s kvalitními hudebními nástroji a dalšími pomůckami
(počítače, interaktivní tabule apod.).

2.6.1 Prostorové
Počet učeben:
 10 učeben pro hudební obor
 1 učebna pro výtvarný obor


1 učebna pro taneční obor

2.6.2 Materiální
 Téměř všechny učebny jsou nově zařízené a vybavené novým nábytkem.
 Učební pomůcky a nástroje jsou postupně obměňovány a doplňovány dle požadavků
jednotlivých učitelů.
 Odborná literatura a notový materiál je doplňován dle požadavků učitelů.


Vedení školy klade důraz na vybavení učeben počítačovou technikou.

-3-

2.6.3 Hygienické
 Učebny jsou prostorné, čisté a esteticky upravené.
 Na vzhledu školy se podílí ve velké míře učitelé a žáci výtvarného oboru.
 Prostory pro výuku jsou dostatečné.
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Škola má vyhovující hygienické zázemí.

Zaměření školy a její vize

3.1 Zaměření školy
ZUŠ nabízí vzdělávání ve třech oborech – hudební, taneční a výtvarný. Škola má standardní
vzdělávací zaměření. Škola klade velký důraz na umělecké vzdělání již pro děti předškolního
věku, které napomáhá lepšímu výběru talentovaných žáků i v oblasti jejich uměleckého
nadání. Pravidelně obohacuje kulturní úroveň města i regionu prezentací vlastních
mezioborových projektů.
Vytváří podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. Rozvíjí
osobnost žáka, pěstuje potřebné vlastnosti a žádoucí životní postoje prostřednictvím vlastní
tvorby a setkává se s uměním pod vedením kvalifikovaných pedagogů. Veškerá výuka ve
škole je založena na pozitivní motivaci dětí a na zvyšování kladných prožitků z hudby. Hlavní
zásadou dobré vyučovací hodiny je předpoklad, že žáka musí hra a hodina bavit, musí
odcházet z hodiny spokojen a motivován k další hře. Zpětná vazba v podobě kontaktů s rodiči
a jejich informací o žákovi je pro naši práci naprosto klíčová a nepostradatelná.
Snažíme se být školou otevřenou a komunikativní – velmi nám záleží na názorech rodičů i
dětí. Rodiče i děti se mohou kdykoliv obrátit na svého vyučujícího nebo na ředitele školy se
svým názorem, dotazem či připomínkou.
V rámci výuky se vyučují všechny hudební styly a žánry a využívají se moderní pomůcky
(počítače, nahrané doprovody, zpěv na mikrofon, hra s použitím zvukové aparatury atd.),
které se staly standardním doplňkem výuky.

3.2 Vize
Naším hlavním cílem je být školou pro radost, ale zároveň poskytovat kvalitní vzdělání ve
všech vyučovaných oborech. Dalším cílem je naučit děti lásce k hudbě, která je bude provázet
celým životem.
Při vyučování klademe mimořádný důraz na kladnou motivaci žáků, která je podpořena
mezioborovou spoluprací. Prioritou školy jsou dobré výsledky vzdělávání, spokojenost žáků a
rodičů.
-4-
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Výchovné a vzdělávací strategie

Učitel:
 je svým chováním, jednáním a vystupováním pro žáky přirozeným vzorem
 vzdělává žáka s ohledem na jeho individuální schopnosti, dovednosti a výkonnostní
maximum, rozvíjí tvořivé myšlení žáka podporou jeho kreativity a fantazie
 vybírá studijní repertoár společně s žákem
 respektuje žáka jako jedinečnou osobnost a vede ho ke zdravému sebevědomí a
sebehodnocení
 vede výuku koncepčně a důsledně
 studuje vývoj svého oboru a nové poznatky zapojuje do výuky
 vede žáka k uvědomění si vlastní odpovědnosti za práci svou i práci v souboru,
vytvořením jasně daných pravidel
 spolupracuje s rodiči
 vede žáka ke kulturnímu životu - návštěvy koncertů, výstav, divadelních představení
apod., aby se umění stalo nedílnou součástí jeho vlastního života a zároveň se stalo
jeho přirozenou potřebou a pomáhá mu v rozpoznávání uměleckého díla
 podporuje a rozvíjí žákovu osobnost respektováním žákova názoru, vlastním
příkladem, dialogem
 vede žáka k toleranci, snášenlivosti, ke spolupráci a respektování práce své i druhých
svým osobním příkladem, vytvořením příznivého klimatu ve třídě a škole.
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Vzdělávací obsah oborů

5.1 Hudební obor
PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STUDIU
Základní umělecká škola je školou výběrovou.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu je výhradně v pravomoci ředitele školy.
Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. Do
základního studia I. a II. stupně jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání
talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy.
Talentové zkoušky se konají vždy koncem května a počátkem září.
Přijetí je podmíněno odevzdáním rodiči vyplněné přihlášky ke studiu – nejpozději do 1 týdne
-5-

od oznámení o přijetí.
Přestupy na jiný studijní obor a přidání dalšího studijního oboru schvaluje ředitel školy na
základě doporučení třídního učitele.
ORGANIZACE INDIVIDUÁLNÍ A KOLEKTIVNÍ VÝUKY
Individuální výuka – vyučuje se:
 příprava ke hře na nástroj (přípravné studium) ve skupině max. dvou žáků
 individuálně od 1.ročniku ve hře na klavír, klávesové nástroje, akordeon, housle,
dechové nástroje a bicí nástroje
 individuálně nebo ve skupině max. dvou žáků 1. ročníku ve hře na zobcovou flétnu,
kytaru, klávesové nástroje, bicí nástroje a sólový zpěv.
 Individuálně nebo ve skupině max. dvou žáků 2. ročníku ve hře na zobcovou flétnu,
kytaru, klávesové nástroje a sólový zpěv
Kolektivní výuka – vyučuje se:
 přípravná hudební výchova a hudební nauka probíhá ve skupině maximálně 20 žáků
 Přípravné předškolní kolečkuje realizováno ve skupině max. 20 žáků
 velikost a obsazení hudebních formací (souborů) se řídí zaměřením a podmínkami
školy
Poznámky k učebnímu plánu:
- přípravné studium pro děti od 6 do 7 let (děti, které navštěvují 1. třídu ZŠ) je
realizováno ve studijním zaměření PHV s dotací 1 vyučovací hodiny týdně pro výuku
hlavního oboru a s dotací 1 vyučovací hodiny týdně pro výuku hudební nauky.
- studium pro dopělé se vyučuje ve všech oborech pouze na základě povolení ředitele
školy. Učební plány pro tento typ studia vytváří učitel hlavního oboru v každém
školním roce individuálně pro konkrétního žáka či skupinu.
- předmět souborová hra – skupinová interpretace je realizován povinnou
docházkou do sborového zpěvu, nebo hrou v orchestru nebo hrou v jakémkoliv jiném
komorním uskupení, které může i aktuálně vzniknout v daném školním roce, nebo
čtyřruční klavírní hrou. Realizace tohoto předmětu bude u každého žáka zapsána
v jeho pedagogické dokumentaci.

5.1.1 Studijní zaměření: Předškolní přípravné kolečko
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Učební plán
Předškolní přípravné kolečko

Počet hodin
týdně

Přípravná hudebně-pohybová výchova
2

Přípravná výtvarná výchova

Poznámky k učebnímu plánu:
Přípravné předškolní kolečko je realizováno ve dvou vyučovacích hodinách týdně. Praktikuje
se rozdělením žáků do dvou skupin, které se po jedné vyučovací hodině střídají ve dvou
oborech ZUŠ.
Hudebně pohybová příprava – vyučuje pedagog hudební nauky společně s pedagogem
tanečního oboru
Výtvarná příprava – vyučuje pedagog výtvarného oboru
Počet žáků v jednotlivých skupinách je každoročně konzultován s vedením školy – zpravidla
od 6 do 20 žáků.
Do Přípravného předškolního kolečka jsou přednostně přijímány děti pětileté.
Charakteristika vyučovacího předmětu: Přípravná hudebně-taneční výchova
Hodina probíhá jako celek, kde se vzájemně doplňují a prolínají hudební a pohybové činnosti.
Cílem je probudit u dětí hravými činnostmi hudební cítění, navodit sluchovou a rytmickou
představivost, rozvíjet hudební paměť, poznávat základy hudební teorie, spojovat a nechat
vzájemně prolínat pohyb a výtvarné činnosti při probouzení tvořivosti.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Přípravná hudebně-pohybová
výchova
Žák:
 umí rozpoznat a reaguje pohybem na základní vlastnosti tónu (délku, výšku, sílu,
barvu)


pozná melodii stoupající a klesající a dokáže ji zaznamenat v pohybovém projevu

 v doprovodu písní dokáže pohybově a rytmicky vyjádřit těžkou a lehkou dobu
 používá pro hru rytmické nástroje a tělo
 dokáže jednoduchým pohybem vyjádřit říkadla a písně
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 rytmizuje říkadla a písně
 rozlišuje a pohybově zpracuje dynamiku – piano, forte a mezzoforte
 dokáže naslouchat a citlivě pracovat samostatně, ve skupinách i v týmu
 tvořivě reaguje na zadané téma a je schopen na zadané téma komunikovat
 uplatňuje dětský projev prostřednictvím dětských pohybových her se zpěvy a říkadly

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Přípravná výtvarná výchova
Žák:
 reaguje na podněty z okolí
 naslouchá a slyšené obohacuje
 bez obav kreslí, maluje a modeluje
 empaticky se vztahuje k okolnímu světu
 samostatně řeší zadání
 seznamuje se s tvorbou ilustrátorů a jiných výtvarných tvůrců
 otevírá se novým možnostem řešení
 přemýšlí nad daným námětem
 komunikuje s učitelem a s žáky nad svou výtvarnou prací
 respektuje pravidla práce v týmu

5.1.2 Studijní zaměření: PHV

Učební plán
předmět

PHV

Hra na
nástroj/
sólový
zpěv

1

PHV

1

-8-

Celkem

2

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Přípravná hudební výchova
Žák:
 chápe rozdíl mezi pojmy zvuk a tón
 zvládá elementární základy HN- notová osnova, pomocné linky
 je schopen rozlišit notu celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou + příslušné pomlky



ovládá čtení a psaní not v rozsahu c1- c2



zvládá jednoduchou rytmizaci říkadel

5.1.3. Studijní zaměření: Hra na klavír
Učební plán č.1 základního studia I.stupně
Povinný
předmět

P
S

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

Hra na
klavír

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová
hra

-

-

-

-

1

1

1

1

Hudební
nauka

1

1

1

1

1

1

-

-

Celkem

2

2

2

2

3

3

2

2

Čtyřruční
hra

Poznámka

- předmět Souborová hra (Čtyřruční hra,) je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let, do
předmětu mohou být zařazeni žáci již od 1. ročníku, pokud mají zájem, mohou tento předmět
navštěvovat po celou dobu studia I. stupně
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru
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Učební plán č.2 základního studia I.stupně
Povinný
předmět

P
S

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

Hra na
klavír

1

1

1

1

1

1

1

1

Sborový
zpěv

-

-

-

-

1

1

1

1

Hudební
nauka

1

1

1

1

1

1

-

-

Celkem

2

2

2

2

3

3

2

2

Poznámka

- předmět Sborový zpěv je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let, do předmětu mohou být
zařazeni žáci již od 1. ročníku, pokud mají zájem, mohou tento předmět navštěvovat po celou dobu
studia I. stupně
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru

Učební plán č.1 základního studia II.stupně
Povinný předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Hra na klavír

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

2

2

2

2

Čtyřruční hra
Celkem
Poznámka

- předmět Souborová hra (Čtyřruční hra) je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu
4 let
- učební osnovy předmětu Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru

Učební plán č.2 základního studia II.stupně
Povinný předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Hra na klavír

1

1

1

1

Sborový zpěv

1

1

1

1
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Celkem
Poznámka

2

2

2

2

- předmět Sborový zpěv je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let
- učební osnovy předmětu Souborová hra , Čtyřruční hra a Sborový zpěv jsou
zařazeny na konci hudebního oboru

Učební plány pro základní studium I. a II. stupně – rozšířené vyučování
Učební plán č. 3:
I. stupeň
PHV

1.r.

2.r.

3.r.

II. stupeň
4.r.

5.r.

Hra na klavír

1

2

2

2

2

2

Hudební nauka

1

1

1

1

1

1

1

1

6.r.

7.r.

1.r.

2.r.

3.r.

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

Čtyřruční hra
Sborový zpěv
Souborová hra

Poznámky k učebnímu plánu:
- přípravné studium pro děti od 6 do 7 let (děti, které navštěvují 1. třídu ZŠ) je realizováno
ve studijním zaměření PHV s dotací 1 vyučovací hodiny týdně pro výuku hlavního oboru a
s dotací 1 vyučovací hodiny týdně pro výuku hudební nauky.
- studium pro dospělé se vyučuje ve všech oborech pouze na základě povolení ředitele školy.
Učební plány pro tento typ studia vytváří učitel hlavního oboru v každém školním roce
individuálně pro konkrétního žáka či skupinu.
- předmět souborová hra je realizován povinnou docházkou do sborového zpěvu, hrou
v orchestru nebo hrou v jakémkoliv jiném komorním uskupení, které může i aktuálně
vzniknout v daném školním roce nebo čtyřruční hrou. Realizace tohoto předmětu bude u
každého žáka zapsána v jeho pedagogické dokumentaci.
Charakteristika vyučovacího předmětu: Hra na klavír
Ve studijním zaměření Hra na klavír se začíná výukou v přípravném studiu. Přípravné
studium je určeno pro žáky zpravidla od 6 let. Vyučování probíhá v počtu 1-2 žáků v rámci
jedné vyučovací hodiny. Pokud nastoupí na ZUŠ žák starší, je zařazen rovnou do 1. ročníku I.
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stupně. Výuka I. stupně je rozvržena do 7 let, po celou dobu studia má žák 1 vyučovací
hodinu hlavního oboru týdně.
Na I. stupeň plynule navazuje stupeň II. Studium je rozvrženo do 4 let. Po celou dobu studia
navštěvují žáci 1 hodinu hlavního oboru a 1 hodinu skupinové interpretace a tvorby týdně.
Žák,který je přijat ke studiu na II. stupni a neabsolvoval I. stupeň, plní nejprve vzdělávací
obsah I. stupně s ohledem na své dispozice, s předpokladem, že bude vzhledem k věku
postupovat rychleji
Žáci mající vynikající výsledky, reprezentují školu na soutěžích a významných školních a
mimoškolních akcích, připravují se ke studiu na školách s uměleckým zaměřením, může
ředitel školy na základě doporučení zkušební komise navýšit hodinovou dotaci o jednu
vyučovací hodinu (rozšířené vyučování). Pokud žák přestane splňovat některé z kritérií
uvedených výše, bude mu navýšená hodinová dotace odebrána.
Pokud žáci vykazují výjimečné schopnosti, mohou být na základě povolení ředitele školy
zařazeni do studia pro dospělé.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na klavír
PHV
Žák
- ví, jak správně sedět u klavíru s nohama pevně opřenýma o zem
- má uvolněný celý hrací aparát – volné paže zápěstí
- zná číslování prstů kvůli prstokladům, v pětiprstové poloze je schopen správně, logicky je
střídat v pravé i levé ruce
- dokáže se orientovat v rozsahu celé klaviatury na bílých klávesách, rozlišuje jednotlivé tóny
v různých oktávách
- hraje přenášené tóny s volným, měkkým ponořením do kláves
- hraje v taktech čtvrťových
- rozeznává tóny vysoké a nízké, melodii stoupající a klesající, je schopen rytmických ozvěn
na elementární úrovni
- na elementární úrovni je schopen zmelodizovat dětská říkadla
- má na základě mimohudebních podnětů představu o hře silně – slabě, smutně – vesele,
pomalu – rychle apod.
- hraje tří a čtvřručně s učitelem (kvůli rytmické a harmonické představivosti)
- vnímá výškové rozdíly tónů a je schopen vyhledat si podle sluchu známou melodii
v pětiprstové poloze
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I.stupeň
1. ročník
Žák
- umí správně sedět u klavíru s nohama pevně opřenýma o zem
- má volnou paži při hře všemi druhy úhozů, hraje portamento, staccato a legato
- je schopen orientovat se na klávesnici v různých oktávách jak na bílých, tak i černých
klávesách
- je schopen hrát oběma rukama dohromady
- hraje odtahy se slabým druhým tónem, umí správně podkládat palec
- rozeznává základní hodnoty not a pomlk (celá- osminová), rytmicky se orientuje ve
čtvrťových taktech
- rozlišuje hru těžkých a lehkých dob v taktu
- hraje skladby v malé písňové formě (a b a, a b)
- čte houslový i basový klíč, orientuje se v zápisu nejméně v rozsahu c – g2
- na základě mimohudebních podnětů rozlišuje hru forte a piano, je schopen na elementární
úrovni vystihnout charakter hrané skladby- smutně, vesele, rázně apod.
- v rozsahu pěti tónů je schopen zahrát jednoduchou lidovou píseň a je schopen doprovodit ji
za pomoci dudácké kvinty
- používá elementární prvky agogiky- ritardando
- je schopen hrát zpaměti krátké skladby
2. ročník
Žák
- má volnou paži při hře všemi druhy úhozů, také při hře dvojhmatů a při hře akordů
- dokáže se pohotově orientovat v rozsahu celé klávesnice, hraje jak na bílých, tak i černých
klávesách bez zvukového rozdílu
- zvládá rytmicky a metricky přesnou hru
- hraje stupnice i akordy se správnými prstoklady přes 2 oktávy (akordy tenuto a rozloženě)
- chápe nezávislost pravé a levé ruky při hře pravou legato, levou staccato a obráceně
- podle návodu pedagoga používá správně pedál
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- hraje jednoduché hudební útvary jako ukolébavka, pochod, valčík, polka, menuet apod.
- umí se orientovat v notovém zápisu v rozsahu C – c4, aplikuje jej při hře z not
- rozlišuje artikulační znaménka různých druhů úhozů, odtahů, zná důraz
- rozlišuje dynamická znaménka forte, piano v notovém textu, podle návodu pedagoga pracuje
s dynamikou
- umí zahrát zpaměti jednoduchou skladbu
3. ročník
Žák
-zvládá hru vázaných dvojhmatů
- hraje stupnice a akordy dohromady, je schopen procvičovat je v pravidelných rytmech,
akordy k zadaným stupnicím hraje portamento, staccato a rozloženě
- umí hrát v taktech čtvrťových i osminových, dokáže v těchto taktech rozlišovat rytmické
hodnoty
- hraje kultivovaným, kvalitním, klavírním tónem
- vnímá rozlišení hry melodie a doprovodu
- zná znak pro hru o oktávu výš a znaménko pro ritardando- rit.
- používá při hře zpaměti logickou paměť, je schopen pracovat se záchytnými body
- při studiu nově zadaných skladeb pracuje po částech, vycvičuje, nepřehrává
- používá v agogice podle návodu pedagoga ritardando
- hraje sexty jako pozdější průpravu ke hře oktáv
4. ročník
Žák
- stupnice i etudy zaměřené na pasážovou techniku hraje v rytmických, úhozových a
dynamických variantách, soustředí se na vyrovnanost hry
- zvládá hru sext (popřípadě oktáv) s volnou paží a měkkým zápěstím
- je schopen pomocí získaných dovedností vyjádřit náladu hrané skladby, pracuje
s dynamikou f, p, mf, cresc., decresc.
- používá pedál synkopický i současný podle návodu pedagoga, sluchově kontroluje jeho
správnost
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- umí se soustředit při hře, uvědoměle procvičuje místa, která jsou pro něj problematická
- uvědoměle rozlišuje hru melodie a doprovodu
- hraje skladby různých stylových období, podle návodu pedagoga dodržuje stylovost hraných
skladeb
- hraje správný rytmus skladby, je schopen udržet tempo, podle potřeby pracuje při cvičení
s metronomem- hraje zpaměti, používá záchytné body, je schopen hrát zpaměti na veřejných
vystoupeních
- pravidelně studuje čtyřruční skladby, používá při hře veškeré technické a výrazové prvky
získané při studiu, umí reagovat na změny tempa při hře (např. ritardando, accelerando), hraje
společně se svým spoluhráčem rytmicky a metricky přesně
5. ročník
Žák
- stupnice i akordy hraje přes 4 oktávy, samostatně při jejich nácviku pracuje s rytmickými a
úhozovými variantami
- sluchově se kontroluje při zvukovém rozlišení hlasů, důsledně rozlišuje hru melodie a
doprovodu
- je seznámen s melodickými ozdobami
- při hře polyfonie je veden k uvědomělému rozlišování hlasů
- používá podle návodu pedagoga citlivě pedál, je schopen ve snazších skladbách pedalizovat
samostatně
- je schopen v dynamicky barevné hře větších kontrastů, je schopen dynamicky vyklenout
hudební frázi
- vnímá základní stylové rozdíly při hře skladeb různých stylových období
- při hře zpaměti důsledně pracuje za pomoci paměti logické
- ve čtyřruční hře je schopen metrické a rytmické přesnosti- je schopen vnímat souhru,
v primo hraje výrazně melodii, v secondo hraje slabší doprovod, je schopen pracovat
s dynamikou, vnímá hru svého spoluhráče, je schopen spolupráce s ním
6. ročník
Žák
- zvládá samostatně procvičovat technicky náročná místa ve skladbě za pomoci rytmických a
úhozových variant
- hraje prstová cvičení nebo stupnice i v rychlejších tempech na procvičení pasážové techniky
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- uvědoměle tvoří tón v dynamicky barevných odstínech
- kontroluje se při hře jak po stránce zvukové, tak i technické
- používá pedál i samostatně, je schopen sluchové sebekontroly
- automaticky odlišuje hru melodické linky
- je schopen plastičnosti a přehlednosti při hře polyfonie, podle návodu pedagoga vynáší
témata
- vhodně používá dynamiku a agogiku k vystižení charakteru hrané skladby, dynamicky
pracuje na vyklenutí hudební fráze
- při veřejných vystoupeních je schopen jisté interpretace
- hraje čtyřruční skladby, při hře využívá všechny své doposud získané výrazové i technické
dovednosti, cítí zodpovědnost za svoji práci při hře, správně volí tempa v začátcích skladeb,
hraje barevně, důležité vynáší, ostatní upozaďuje, i ve hře čtyřruční pracuje s dynamikou a
výstavbou hudebních frází
7. ročník
Žák
- je schopen vyjádřit své emoce při hře, přirozeně pracuje se změnami temp v průběhu
zadaných skladeb
- zvládá hru v polyrytmice 2:3
- ve skladbách je schopen samostatné pracovat s dynamikou a pedalizací, správnost
pedalizace sluchově kontroluje
- je schopen dynamicky vyklenout hudební frázi, poznává počátky a konce hudebních frází
- důsledně dodržuje při interpretaci stylovost daného období a žánru
- při hře z listu uplatňuje všechny své doposud získané dovednosti
- při veřejném vystoupení je schopen vyrovnaného výkonu
- ve čtyřruční hře je schopen přizpůsobit se spoluhráči v dynamice, agogice a celkovém
přednesu skladby, hraje plasticky, sleduje svého spoluhráče, vnímá, zda se objevuje dynamika
v primu či sekondu a dynamicky se přizpůsobuje, je schopen vyrovnaného přednesu hrané
skladby

II.stupeň
1. ročník
Žák
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- zná prstoklady stupnic a akordů a umí je používat ve skladbách, umí samostatně pracovat na
prstokladech, těžší místa konzultuje s pedagogem
- používá při hře i levý pedál tak, aby docílil barevné hry
- zná základní stylové prvky jednotlivých hudebních období
-umí určovat tóninu hrané skladby, pracuje s jednoduchým harmonickým rozborem při hře
-zná díky poznání řady stylových období sobě nejbližší hudbu, v té se pohybuje
- poslouchá na doporučení pedagoga nahrávky skladeb, navštěvuje koncerty
-zná způsoby, jak pracovat s náročnějšími místy ve skladbách
- zpaměti hraje i skladby většího rozsahu, pracuje se záchytnými body, logicky dělí skladbu
na kratší úseky
- ve čtyřruční hře uplatňuje všechny své technické a výrazové dovednosti získané během
studia hlavního oboru
2. ročník
Žák
- je schopen ve skladbách samostatně procvičovat ty oblasti techniky, které mu dělají potíže
- citlivě pracuje s dynamikou ve vyklenutí hudební fráze
- hraje dynamiku a agogiku podle značení
- hraje ve skladbách stylově podle daných období, stylově pedalizuje, pracuje s artikulací
- zná základní stylové prvky jednotlivých hudebních období a je schopen podle poslechu
zhodnotit, zda byly použity
- používá a propojuje všechny druhy paměti ( sluchovou, logickou apod.), samostatně pracuje
se záchytnými body
-hraje zejména skladby sobě vlastního stylu a žánru
- je schopen samostatně vypracovat prstoklady ve skladbách
- naprosto samostatně používá pedál
- ve čtyřruční hře je schopen systematicky pracovat na souhře se svým spoluhráčem, hraje
stylově podle daných období, je schopen jednoduché skladby komorního obsazení nastudovat
samostatně
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3.ročník
Žák
- je schopen dynamicky vystavět skladbu až k jejímu vrcholu
- zná možnosti svého nástroje, umí pracovat s pravým i levým pedálem, zná jejich funkci
- je schopen při chybné interpretaci určit, v čem chyba spočívá a tu následně opravit
- za pomoci pedagoga se orientuje ve formě a harmonii hraných skladeb, tyto znalosti využívá
při hře zpaměti
- věnuje se odpovídajícím nahrávkám (rozšiřuje své znalosti klavírní literatury )
- samostatně pracuje s vystavěním hudební fráze, má sluchovou představu o skladbě, dokáže
pracovat podle toho s dynamikou, je schopen citlivé interpretace hraných skladeb
- ve čtyřruční hře hraje náročnější skladby, podřizuje se při komorní hře sólovému hráči, umí
se bez problémů zvukově přizpůsobit, citlivě pracuje s dynamikou hraných skladeb
4. ročník
Žák
- aplikuje všechny své doposud získané dovednosti při hře skladeb
- je schopen vnitřního hudebního cítění
- ve skladbách úměrných své technické vyspělosti a své zralosti je schopen uměleckého pojetí
a velkých dynamických kontrastů
- je schopen zhodnotit úroveň své hry, svých vystoupení, svých možností
- za pomoci pedagoga se orientuje v harmonických a formálních rozborech hraných skladeb,
tyto znalosti používá při studiu skladeb zpaměti
- v sobě vlastním stylu se citlivě projevuje, přesvědčivě interpretuje
- při nácviku skladeb uplatňuje samostatně všechny znalosti z předchozích ročníků, propojuje
všechny výrazové i technické prvky tak, aby docílil celkového vystižení nálady a charakteru
hrané skladby
- je schopen ve čtyřruční hře bez problémů spolupracovat se spoluhráčem, společně vnímat
dynamiku, agogiku a celkový charakter hrané skladby, dodržuje stylovou interpretaci
- ve čtyřruční hře se seznamuje i s orchestrálními skladbami světových autorů
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Učební plány pro rozšířené studium I. stupně (č. 3):
- na základě prokazatelných výsledků komise pedagogů doporučí pokračování ve studiu
s rozšířenou hodinovou dotací
1. ročník:
Žák
- hraje durové stupnice do 4 křížků přes 2 oktávy
- má osvojeny správné návyky ohledně sezení u klavíru, postavení ruky, opory nohou
- dokáže vyhledat a pojmenovat tóny na klaviatuře v rozsahu c – C3
- zná druhy úhozu: portamento, staccato, legato
- má osvojen prstoklad – pod číslem si představí konkrétní prst
- dokáže použít rytmický a synkopický pedál
- umí vysvětlit, co znamenají základní dynamické značky a umí je použít při hře
- na základě prokazatelných výsledků komise doporučí pokračování ve studiu s rozšířenou
hodinovou dotací v dalším školním roce
2. ročník
Žák
- hraje durové stupnice protipohybem do 4 křížků a bé přes 2 oktávy
- umí vyhledat a pojmenovat tóny v rozsahu celé klaviatury
- je schopen hrát durové stupnice v protipohybu dohromady oběma rukama, k nim příslušný
kvintakord s obraty dohromady oběma rukama
- při doprovodu jednoduchých písní využívá základní harmonické značky
- zná dynamické značky, ritardando, staccato, legato, koruna a umí je použít při hře
- ovládá a využívá rytmické prvky a ozdoby – triola, synkopa, příraz, nátryl,mordent
- na základě prokazatelných výsledků komise doporučí pokračování ve studiu s rozšířenou
hodinovou dotací v dalším školním roce
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3. ročník
Žák
- hraje durové a mollové stupnice rovným pohybem do 4 křížků a bé přes 2 oktávy k nim
příslušný kvintakord s obraty
- ovládá a využívá rytmicky náročnější prvky – triola, synkopa, šestnáctiny, příraz, nátryl,
mordent
- je schopen předvést hru podle akordických značek
- uplatňuje všechny druhy paměti – sluchovou, vizuální, motorickou a především
logickou
- provede transpozici jednoduché melodie či lidové písně úměrně svým schopnostem
- zúčastňuje se hudebních soutěží a přehlídek
- na základě prokazatelných výsledků komise doporučí pokračování ve studiu s rozšířenou
hodinovou dotací v dalším školním roce
4. ročník
Žák:
- hraje durové a mollové stupnice rovným pohybem do 5-ti křížků a bé přes 4 oktávy k nim
příslušný kvintakord s obraty
- rozliší stylová období při interpretaci
- podle svých schopností provede jednu či více čtyřručních či komorních skladeb
- doprovodí dle svých schopností melodii (písničku) podle harmonických značek v rozsahu
probraných stupnic
- zahraje jednoduché, jeho schopnostem odpovídající skladby z listu
- zahraje stupnice dur i moll rovným pohybem či kombinovaným pohybem, k nim příslušný
kvintakord , velký rozklad,čtyřhlasý akord nebo D7
- zúčastňuje se hudebních soutěží a přehlídek
- na základě prokazatelných výsledků komise doporučí pokračování ve studiu s rozšířenou
hodinovou dotací v dalším školním roce

- 20 -

5. ročník
Žák
- zahraje stupnice dur i moll rovným pohybem, k nim příslušný kvintakord,velký
rozklad,čtyřhlasý akord, či D7
- na základě dosažených schopností a znalostí je schopen iniciativně spolupracovat s učitelem
při výběru jeho repertoáru
- praktikuje čtyřruční hru s pedagogem, případně hru v komorním duu nebo komorním
souboru
- rozliší a použije melodické ozdoby
- reprezentuje školu při kulturních akcích
- zúčastňuje se hudebních soutěží a přehlídek
- na základě prokazatelných výsledků komise doporučí pokračování ve studiu s rozšířenou
hodinovou dotací v dalším školním roce
6. ročník
Žák
- zahraje stupnice dur a moll kombinovaně s příslušnými akordy
- nastuduje zadanou skladbu a pod vedením pedagoga realizuje své hudební představy
- zná základní rysy různých stylových období
- předvede čtyřruční hru s pedagogem, případně hru v komorním duu nebo komorním souboru
- reprezentuje školu při kulturních akcích
- zúčastňuje se hudebních soutěží a přehlídek
-na základě prokazatelných výsledků komise doporučí pokračování ve studiu
hodinovou dotací v dalším školním roce
7. ročník
Žák
- zahraje stupnice dur a moll kombinovaně s příslušnými akordy
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s rozšířenou

- předvede čtyřruční hru s pedagogem, případně hru v komorním duu nebo komorním souboru
- uplatňuje nově nabyté a zdokonalené nástrojové a hudební schopnosti a dovednosti,
postavené na předchozím studiu, k nimž dospěl na základě svých fyzických, mentálních a
hudebních předpokladů
- reprezentuje školu při kulturních akcích
- zúčastňuje se hudebních soutěží a přehlídek
- studium sedmého ročníku I. stupně ukončí závěrečným absolventským koncertem
- na základě prokazatelných výsledků komise doporučí pokračování ve studiu s rozšířenou
hodinovou dotací

Učební plány pro rozšířené studium II. stupně:
1. ročník
Žák
- zahraje stupnice dur a moll kombinovaně s příslušnými akordy
- nastuduje zkušební látku v rozsahu přijímací zkoušky na konzervatoř či školu jiného
uměleckého typu
- reprezentuje školu při kulturních akcích
- zúčastňuje se hudebních soutěží a přehlídek
- studium prvního ročníku II. stupně ukončí přijímací zkouškou na konzervatoř či
jiného uměleckého typu, nebo závěrečnou postupovou zkouškou

školu

- na základě prokazatelných výsledků komise doporučí pokračování ve studiu s rozšířenou
hodinovou dotací
2. ročník
Žák
- zahraje stupnice dur a moll kombinovaně s příslušnými akordy
- nastuduje skladby odpovídající vyšší technické a interpretační úrovni
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- předvede čtyřruční hru s pedagogem, případně hru v komorním duu nebo komorním souboru
- reprezentuje školu při kulturních akcích
- zúčastňuje se hudebních soutěží a přehlídek
- na základě prokazatelných výsledků komise doporučí pokračování ve studiu
hodinovou dotací

s rozšířenou

3. ročník
Žák
- zahraje stupnice dur a moll kombinovaně s příslušnými akordy
- nastuduje látku odpovídající technické a interpretační úrovni nižších ročníků na konzervatoři
- předvede čtyřruční hru s pedagogem, případně hru v komorním duu nebo komorním souboru
- reprezentuje školu při kulturních akcích
- zúčastňuje se hudebních soutěží a přehlídek
- na základě prokazatelných výsledků komise doporučí pokračování ve studiu s rozšířenou
hodinovou dotací
4. ročník
Žák
- zahraje stupnice dur a moll kombinovaně s příslušnými akordy
- předvede čtyřruční hru s pedagogem, případně hru v komorním duu nebo komorním souboru
- uplatňuje a předvede nově nabyté a zdokonalené nástrojové a hudební schopnosti a
dovednosti, postavené na předchozím studiu, k nimž dospěl na základě svých fyzických,
mentálních a hudebních předpokladů
- reprezentuje školu při kulturních akcích
- zúčastňuje se hudebních soutěží a přehlídek
- studium čtvrtého ročníku II. stupně ukončí závěrečným absolventským koncertem
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5.1.4. Studijní zaměření: Hra na elektronické klávesové nástroje
Učební plán základního studia I.stupně
Povinný
předmět

PS

Hra na
keyboard

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová
hra

-

-

-

-

1

1

1

1

Hudební
nauka

-

1

1

1

1

1

-

-

PHV

1

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

2

2

2

2

3

3

2

2

Poznámka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let, do předmětu mohou být
zařazeni žáci již od 1. ročníku, pokud mají zájem, mohou tento předmět navštěvovat po celou dobu
studia I. stupně
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru

Učební plán základního studia II.stupně
Povinný předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Hra na keyboard

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

Celkem

2

2

2

2

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let
- učební osnovy předmětu Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na elektronické klávesové
nástroje
PHV
Žák:
 ví, jak správně stát u nástroje
 předvede správné postavení rukou
 zná číslování prstů
 hraje portamento oběma rukama
 pojmenuje klávesy C1-C2
 rytmizuje a melodizuje říkadla a dětské písně


používá funkce nástroje: vypnout, zapnout, ACMP ON
1. ročník
Žák:
 umí správně stát u nástroje
 má volné paže a zápěstí
 hraje portamento, legato, staccato
 je schopen hrát oběma rukama dohromady
 zapojuje levou ruku při hře v akordech
 čte houslový klíč C1 – C2, orientuje se v rozsahu g – C2
 rozeznává základní hodnoty not a pomlk (čtvrťová, půlová, celá, osminová)
 hraje ve čtvrťových taktech
 ví, jak hrát kvintakord dur v harmonických doprovodech


používá funkce nástroje: Start/Stop, Synch Start, Intro, Ending, nastavení Tempa,
Metronom

2. ročník
Žák:
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 hraje kvintakordy dur, moll v harmonickém doprovodu podle zápisu skladby
 umí se orientovat v notovém zápise g – C3
 rozlišuje dynamická znaménka forte, piano v notovém textu
 umí hrát v taktech čtvrťových a dokáže v těchto taktech rozlišovat rytmické hodnoty
 používá různé barvy a rytmy nástroje
 používá funkce nástroje: nastavení Voice, Auto Fill, Dual
3. ročník
Žák:
 umí hrát v taktech čtvrťových a osminových, dokáže v těchto taktech rozlišovat
rytmické hodnoty
 pracuje s dynamikou v klavírních skladbách
 hraje dvojhmaty
 čte noty v basovém klíči c – C1
 hraje zpaměti jednoduché skladby
 hraje skladby různých žánrů


používá funkce nástroje: Harmony

4. ročník
Žák:
 používá septakordy v harmonickém doprovodu podle zápisu skladby
 podle návodu pedagoga používá správně pedál
 pracuje s dynamikou piano, forte, crescendo, decrescendo
 podle návodu pedagoga vybírá různé typy Harmony
 umí rozdělit klávesnici pomocí funkce Split


s pomocí pedagoga ukládá nastavení skladeb do registrační paměti
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5. ročník
Žák:
 používá pedál synkopický, sluchově rozlišuje jeho správnost
 hraje složitější rytmické útvary (synkopa, triola)
 hraje akordy
 samostatně nebo s pomocí pedagoga aranžuje vybrané skladby a ukládá jejich
nastavení do registrační paměti


umí používat funkci Transpozice

6. ročník
Žák:
 v klavírních skladbách se sluchově kontroluje při zvukovém rozlišení hlasů, rozlišuje
hru melodie a doprovodu
 hraje podle dynamických znamének v zápisu skladeb
 v doprovodu používá (zvětšené, zmenšené) akordy
 podle návodu pedagoga nahrává skladby nebo jejich části do paměti nástroje


ví, jak používat funkce nástroje spojené s výběrem aranžování skladeb, nastavení
funkcí skladby, její registrace, uložení do paměti nebo na USB

7. ročník
Žák:
 samostatně pracuje s dynamikou a pedalizací
 vytváří originální zvuky pomocí efektů a kolečka Pitch Bend či joysticku
 aranžuje skladby podle vlastních schopností a při hře uplatňuje všechny své získané
dovednosti
 vybrané skladby zahraje zpaměti
 s pomocí pedagoga tvoří jednoduché improvizace
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II. stupeň
1.ročník
Žák:
 používá nahrávky hudby při samostudiu
 interpretuje skladby různých stylů a žánrů jak pro EKN tak i pro klavír
 sám si vytváří správné prstoklady
 dokáže samostatně vytvořit jednoduchá aranžmá skladby


používá vlastní tvořivost a fantazii v jednoduchých improvizacích



ve souborové hře využívá všech svých získaných znalostí a dovedností

2. ročník
Žák:
 používá internet pří nastudování skladby
 aranžuje celé skladby, které ukládá do paměti a to včetně multiplů, doprovodů přes
USB a jiné


hraje technicky i výrazově náročnější skladby

3. ročník
Žák:
 pracuje s daty uloženými na USB disku nebo v počítači
 využívá komunikaci mezi elektronickými nástroji – MIDI
4. ročník
Žák:
 spolupracuje s učitelem při výběru skladeb
 je schopen sebekontroly a hodnocení vlastního výkonu
 tvoří vlastní zvuky a doprovody (styly)


sleduje nové trendy ve vývoji a využití EKN
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5.1.5. Studijní zaměření: Hra na housle
Učební plán základního studia I.stupně
Povinný
předmět

PS

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

Hra na
housle

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová
hra

-

-

-

-

1

1

1

1

Hudební
nauka

-

1

1

1

1

1

-

-

PHV

1

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

2

2

2

2

3

3

2

2

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let, do předmětu mohou být
zařazeni žáci již od 1. ročníku, pokud mají zájem, mohou tento předmět navštěvovat po celou dobu
studia I. stupně
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru

Učební plán základního studia II.stupně
Povinný předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Hra na housle

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

Celkem

2

2

2

2

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let
- učební osnovy předmětu Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na housle
PHV
Žák:
 je seznámen s nástrojem a dokáže popsat jeho jednotlivé části.
 zná jména prázdných strun a jejich notový zápis
 má osvojené správný postoj při hře, držení nástroje a správné postavení obou rukou
 zvládá správné tvoření tónu, hru pizzicato
 hraje z notového záznamu v I. poloze , v základním Dur prstokladu
 zvládá základní rytmické prvky (nota celá, půlová, čtvrťová)
 hraje v sudém a lichém taktu
 hraje jednoduché písně a říkanky dle notového záznamu, případně podle sluchové
představy nebo zpaměti

I.stupeň
1.ročník
Žák
 zvládá základní návyky držení smyčce a houslí
 správně stojíí, uvolňuje obě ruce a dbá na jejich správné postavení


soustavně dbá na správném tvoření tónu arco

 správně používá základní prstoklad
 zvládá základní smyky a rozdělení smyčce
 hraje stupnice, které odpovídají probíraným prstokladům
 spojuje notový zápis s orientací na hmatníku a přesně jej reprodukuje po stránce
intonační, rytmické a prstokladové
 umí základní rytmické útvary s použitím not a pomlk celé, půlové a čtvrťové hodnoty
 hraje s doprovodem učitele (např.lidové písně)
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2.ročník
Žák
 uplatňuje získané návyky
 dbá na správné držení nástroje a postavení rukou
 zvládá obtížnější techniku smyků a trylků
 tvoří tóny v základních dynamických odstínech (p, mf, f)
 hraje stupnice, jejichž výběr se řídí probranými prstoklady
 ovládá pohotové čtení not a orientaci na hmatníku v 1.poloze
 umí hrát noty osminové až celé, půlové s tečkou a čtvrťové s tečkou
3.ročník
Žák
 využívá dosažené herní manuální zručnosti
 uplatňuje dynamické odstínění a soustavně dbá na kvalitu tónu
 uplatňuje manuální zručnost a motorické schopnosti při hře dosud probraných cvičení a
drobných přednesových skladeb

 hraje dvouoktávové stupnice dur a moll do 3# a 2b včetně rozložených akordů
 zvládá orientaci na hmatníku alespoň ve dvou prstokladech a kombinuje je na všech
strunách
 dokáže vyjádřit nálady písní a skladeb
 je schopen rozlišit durovou a mollovou tóninu
 je schopen začlenit do souhry s dalšími nástroji
 hraje skladby s doprovodem a jednoduchá dueta
4.ročník
Žák
 využívá dovedností získaných z předchozích ročníků a rozšiřuje je o další technické a
výrazové prvky
 dbá na vyrovnanost hry v oblasti technické i dynamické
 klade důraz na kultivovanost tónu a rytmickou preciznost
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 zvládá synchronizaci prstů levé a pravé ruky v rychlejších tempech
 hraje dvouoktávové typové stupnice durové i mollové s příslušnými akordy
 ovládá základ výměn poloh a orientuje se na hmatníku v nižších polohách
 hraje v taktech celých až osminových
 hraje osminové noty s tečkou, trioly
 hraje přednesové skladby z různých období a žánrů
 je schopen hry v houslových uskupeních (dua, tria, kvarteta)
5.ročník
Žák
 má osvojeny dovednosti získané v předchozích ročnících, tyto prvky podle potřeby
používá při hře technických cvičení ve složitějších rytmických a úhozových variantách
 zvládá hru legáta a staccata a využívá ho při hře etud a přednesových skladeb
 hraje dvouoktávové stupnice dur a moll a jejich akordy v různých polohách
 hraje ve 3.poloze a a dbá na plynulost výměn
 hraje etudy a skladby využívající další probrané polohy (2., ev. 4.poloha)


má smysl pro souhru, rytmus,držení daného tempa za použití výrazových prostředků
(vibrato)

6.ročník
Žák
 dokáže samostatně nastudovat drobnou skladbu v 1. poloze


soustavně dbá na technickou a výrazovou stránku hry a uplatňuje technické a výrazové
dovednosti získané v předchozích ročnících



používá hru legato, staccatto, spiccato



hraje stupnice a rozklady akordů v rámci jednotlivých poloh



zvládá hru přirozených flažoletů



zvládá výměny ve vyšších polohách



hraje složitější rytmické útvary (kvintoly, sextoly, tečkovaný rytmus)



umí se orientovat v různých hudebních obdobích
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 v souborové hře uplatňuje dovednosti získané předešlým studiem (dynamika,
výrazové prostředky)
7.ročník
Žák
 dobře se orientuje v 1. až 3. poloze, využívá výměny do vyšších poloh
 využívá dovedností získaných z předchozích ročníků a rozšiřuje je o další technické a
výrazové prvky
 zvládá základní techniky smyčcové hry
 hraje nižší durové a mollové stupnice a jejich akordy v rozsahu 3 oktáv
 dbá na plynulost výměn ve vyšších polohách
 zvládá čtení not při hře ve vyšších polohách
 dokáže přizpůsobit přednes dané skladbě a používat při něm patřičné výrazové
prostředky
 má zodpovědnost za svoji práci v kolektivních souborech

 ovládá interpretaci nejčastějších hudebních ozdob (nátryl trylek, ..)
II.stupeň
1.ročník
Žák
 dokáže transponovat jednoduchou melodii
 ovládá hru z listu u méně složitých skladeb
 zvládá technické a výrazové složky hry
 používá složitější techniku hry
 hraje stupnice dur a moll s akordy v různých technických obměnách podle
individuálních potřeb
 zvládá hru v dynamických odstínech a vibrato
 používá tónové rejstříky sul tasto a sul ponticello
 se zapojuje do souborové nebo orchestrální hry
 je schopen nacvičit svůj part samostatně
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 aktivně poslouchá hudbu (z CD, na koncertech apod.) a je schopen vytvořit si vlastní
názor na její kvalitu
 začíná pozvolna nastudovávat zvolené jednodušší sólové sonáty a partity J. S. Bacha
2.ročník
Žák
 ovládá a využívá tvoření tónu s vibrátem, obtížnější druhy smyků a jejich kombinaci
(arpeggio, sautille, ricochet)
 vnímá ostatní hlasy a přizpůsobovat se celku
 je schopen samostatně tvořit a navrhovat prstoklady
 využívá moderních možností k poslechu skladeb (internet), vnímá jejich kvalitativní
rozlišení (interpretace) a utváří si vlastní hudební názor
 dokáže kriticky zhodnotit svůj vlatní výkon, i výkony druhých
3.ročník
Žák
 dále využívá své technické a výrazové dovednosti a tyto uplatňuje při interpretaci
skladeb
 umí propojovat všechny dynamické a výrazové prostředky
 je schopen pohotové hry z listu u jednodušších skladeb
 je schopen provádět výběr skladeb dle svých možností a tyto samostatně nastudovat
 aktivně spolupracuje s učitelm při výběru skladeb vlastního repertoáru
4.ročník
Žák
 hraje stupnice (i tříoktávové) a akordické rozklady (T5, T6, T6/4, zm.septakord, D7)
 uplatňuje hru legata ve větších skupinách, melodických ozdob a pasážových běhů
 je schopen vytvořit si vlastní přednesové schéma skladby podle stylového období a
žánru
 využívá sluchové sebekontroly při hře s jinými nástroji
 dokáže přizpůsobit svoji interpretaci žánrům, hudebním obdobím a stylům které hraje
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 orientuje se v hudebním světě, zná přední, české i zahraniční, houslové virtuozy

5.1.6. Studijní zaměření: Hra na kytaru

Učební plán základního studia I.stupně
Povinný
předmět

PS

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

Hra na
kytaru

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová
hra

-

-

-

-

1

1

1

1

Hudební
nauka

-

1

1

1

1

1

-

-

PHV

1

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

2

2

2

2

3

3

2

2

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let, do předmětu mohou být
zařazeni žáci již od 1. ročníku, pokud mají zájem, mohou tento předmět navštěvovat po celou dobu
studia I. stupně
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru

Učební plán základního studia II.stupně
Povinný předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Hra na kytaru

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

Celkem

2

2

2

2

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let
- učební osnovy předmětu Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na kytaru
PHV
Žák
 je seznámen s nástrojem – dokáže popsat jeho jednotlivé části
 má osvojené správné sezení při hře, držení nástroje a správné postavení obou rukou
 zvládá správné tvoření tónu apoyando (dopadem) se střídáním prstů a hru palcem
 hraje z notového záznamu v rozsahu g1 – g2
 zvládá základní rytmické prvky (nota celá, půlová, čtvrťová)
 hraje v sudém a lichém taktu
 hraje jednoduché písně a říkanky dle notového záznamu, případně podle sluchové
představy nebo zpaměti

I.stupeň
1.ročník
Žák
 správně sedí, uvolňuje obě ruce a dbá na jejich správné postavení


soustavně dbá na správné tvoření tónu dopadem a bez dopadu

 dbá při hře na střídání prstů
 hraje palcem bez dopadu
 zvládá hru vícehlasu prstů a palce
 hraje stupnice s použitím prázdných strun v jedné oktávě v I.poloze (C-dur, G-dur)
 spojuje notový zápis s orientací na hmatníku a přesně jej reprodukuje po stránce
intonační, rytmické a prstokladové
 zvládá základní rytmické útvary s použitím not a pomlk celé, půlové a čtvrťové
hodnoty
 zvládá hru jednoduchých akordů (C-dur – G7, G-dur – D7, D-dur – A7 popř. Emi,
Ami v trojhlasém provedení s basem na prázdných strunách)
 hraje s doprovodem učitele (např.lidové písně)
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2.ročník
Žák
 uplatňuje získané návyky
 dbá na správné držení nástroje a postavení rukou
 používá úhozu apoyando – tirando v kombinaci
 tvoří tóny v základních dynamických odstínech (p, mf, f)
 zvládá hru vícehlasu všemi prsty
 hraje stupnice s použitím prázdných strun v jedné oktávě s aplikací různých
rytmických variant
 zvládá pohotové čtení not a orientaci na hmatníku v 1.poloze
 zvládá hrát noty osminové až celé, půlové s tečkou a čtvrťové s tečkou
 zvládá hru jednoduchých akordů v rozkladech i současně s použitím všech hrajících
prstů pravé ruky
 postavení akordů zná zpaměti
3.ročník
Žák
 využívá dosažené herní manuální zručnosti
 uplatňuje dynamické odstínění a soustavně dbá na kvalitu tónu
 uplatňuje manuální zručnost a motorické schopnosti při hře dosud probraných cvičení
a drobných přednesových skladeb
 hraje jednooktávové stupnice dur a moll do 4# a 1b, tyto hraje v různých rytmických a
prstových variantách
 zvládá orientaci na hmatníku do 5.pražce
 je schopen malých výměn poloh levé ruky
 zvládá orientaci v základních harmonických funkcích a podle možností je aplikuje do
jednoduchých doprovodů
 zvládá orientaci v základních akordických značkách (dur, moll, septakordy)
 je schopen rozlišit durovou a mollovou tóninu
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 se umí přizpůsobit hře s druhým nástrojem
 hraje skladby s doprovodem a jednoduchá dueta
4.ročník
Žák
 využívá dovedností získaných z předchozích ročníků a rozšiřuje je o další technické a
výrazové prvky
 dbá na vyrovnanost hry v oblasti technické i dynamické
 klade důraz na kultivovanost tónu a rytmickou preciznost
 zvládá synchronizaci prstů v úhozech apoyando a tirando ve složitějších rytmických
obměnách a rychlejších tempech
 hraje dvouoktávové typové stupnice durové i mollové s příslušnými kadencemi
v různých rytmických obměnách
 ovládá výměny poloh a orientuje se na hmatníku v nižších polohách
 hraje v taktech celých až osminových
 hraje osminové noty s tečkou, trioly
 hraje přednesové skladby z různých období a žánrů
 hraje jednoduché doprovody k melodii, případně k lidovým písním s použitím
notového zápisu i akordických značek
 zvládá hmat malé barré a používá ho ve vybraných akordových kadencích
 je schopen hry v kytarových uskupeních (dua, tria, kvarteta)
5.ročník
Žák
 má osvojeny dovednosti získané v předchozích ročnících, tyto prvky podle potřeby
používá při hře technických cvičení ve složitějších rytmických a úhozových variantách
 zvládá hru vzestupného a odtažného legáta a využívá ho při hře etud a přednesových
skladeb
 hraje dvouoktávové stupnice dur a moll v různých rytmických variantách
 hraje kadence s postupným využitím velkého hmatu barré
 umí se orientovat v nižších polohách a dbá na plynulost výměn
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 zvládá čtení not při hře v nižších polohách
 hraje doprovody podle notového zápisu a podle akordických značek
 hraje kadence T, S, T6, D7, T


má smysl pro souhru, rytmus a držení daného tempa

6.ročník
Žák


soustavně dbá na technickou a výrazovou stránku hry a uplatňuje technické a výrazové
dovednosti získané v předchozích ročnících



používá hru legato a hru melodických ozdob



hraje rozklady akordů v obměnách



zvládá hru arpeggio



zvládá hru přirozených flažoletů



zvládá výměny ve vyšších polohách



hraje složitější rytmické útvary (kvintoly, sextoly, tečkovaný rytmus)



umí se orientovat v různých hudebních obdobích



hraje doprovody podle notace i akordických značek s využitím znalosti akordů včetně hmatů
barré

 v komorní hře uplatňuje hře dovednosti získané předešlým studiem (dynamika,
výrazové prostředky)
7.ročník
Žák
 využívá dovedností získaných z předchozích ročníků a rozšiřuje je o další technické a
výrazové prvky
 zvládá speciální techniky hry (rasguado, tambora atd.)
 hraje durové a mollové stupnice s kadencemi v různých technických obměnách podle
individuálních potřeb
 hraje kadence s využitím vedlejších harmonických funkcí
 dbá na plynulost výměn ve vyšších polohách
 zvládá čtení not při hře ve vyšších polohách
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 dokáže přizpůsobit přednes dané skladbě a používat při něm patřičné výrazové
prostředky
 je schopen vytvořit vlastní akordický doprovod
 cítí zodpovědnost za svoji práci v komorních tělesech či souborech
 se přizpůsobuje celku v hudebním projevu

II.stupeň
1.ročník
Žák
 zvládá technické a výrazové složky hry
 používá speciální techniky hry (rasguado, tambora atd.)
 hraje typové stupnice dur a moll s kadencemi v různých technických obměnách podle
individuálních potřeb
 zvládá hru v dynamických odstínech
 používá tónové rejstříky sul tasto a sul ponticello
 se zapojuje do komorní, souborové nebo orchestrální hry
 je schopen nacvičit svůj part samostatně
 aktivně poslouchá hudbu (z CD, na koncertech apod.) a je schopen vytvořit si vlastní
názor na její kvalitu
2.ročník
Žák
 hraje kadence s využitím vedlejších harmonických funkcí
 ovládá a využívá tvoření tónu s vibratem
 je schopen vnímat ostatní hlasy a přizpůsobovat se celku
3.ročník
Žák
 dále využívá své technické a výrazové dovednosti a tyto uplatňuje při interpretaci
skladeb
 umí propojovat všechny dynamické a výrazové prostředky
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 je schopen pohotové hry z listu
 zvládá při hře doprovodů hru podle akordických značek
 je schopen provádět výběr skladeb dle svých možností a tyto samostatně nastudovat
4.ročník
Žák
 hraje typové stupnice (podle individuálních schopností i tříoktávové) a kadence
s využitím vedlejších harmonických funkcí
 uplatňuje hru legata ve větších skupinách, melodických ozdob a pasážových běhů
 je schopen vytvořit si vlastní přednesové schéma skladby podle stylového období a
žánru
 využívá sluchové sebekontroly při hře s jinými nástroji
 dokáže přizpůsobit svoji interpretaci žánrům, hudebním obdobím a stylům které hraje

5.1.7 Studijní zaměření: Hra na akordeon
Učební plán základního studia I.stupně
Povinný
předmět

PS

Hra na
akordeon

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová
hra

-

-

-

-

1

1

1

1

Hudební
nauka

-

1

1

1

1

1

-

-

PHV

1

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

2

2

2

2

3

3

2

2

Poznámka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let, do předmětu mohou být
zařazeni žáci již od 1. ročníku, pokud mají zájem, mohou tento předmět navštěvovat po celou dobu
studia I. stupně
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru

- 41 -

Učební plán základního studia II.stupně
Povinný předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Hra na akordeon

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

Celkem

2

2

2

2

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou
zařazeny na konci hudebního oboru

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na akordeon
PHV
Žák
 zná akordeon a jeho jednotlivé části, zná správné způsoby zacházení s akordeonem i
ve vztahu k uložení nástroje
 využívá správných návyků nástrojové hry – sedění u nástroje, držení těla, postavení
rukou, využívá dle fyzických dispozic pomocné podnožky pro levou nohu, upevnění
nástroje – nastavení zádových popruhů
 zná systém používání prstokladů, střídá hru jednotlivými prsty bez přesunu ruky
 dokáže se orientovat na bílých klávesách v závislosti na probírané látce, využívá různé
hmatové polohy, vždy však v rozsahu pěti prstů
 orientuje se v základních basech F, C, G, D v základní poloze ruky C basu od
prsteníčku
 zná základní notové výšky pro základní basy levé ruky (F, C, G, D), v pravé ruce čte
notový zápis v rozsahu c1 – g1, c2 – g2
 využívá základů měchové techniky zejména v oblasti základních obratů měchu
 zvládá základní nasazení a ukončování tónu
 hraje dlouhý durový kvintakord akordického basu s příslušným základním basem dle
instrukcí učitele
 má na základě mimohudebních podnětů představu o hře silně – slabě, smutně – vesele,
pomalu – rychle apod.
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 je schopen hry jednoduché melodie v pravé ruce v pětiprstové poloze stanovené
učitelem, podle učitelova předehrání a instrukcí bez domácí přípravy
 zná základy efektivní domácí přípravy
hlasitě počítá při hře, případně zapojuje vlastní zpěv

I.stupeň
1. ročník
Žák
 dbá na správné sezení u nástroje a dýchání při hře
 soustředí se na správné ovládání základních technicko – interpretačních dovedností –
zejména postavení a držení pravé ruky a jednotlivých prstů, uvolňování zápěstí pravé
ruky, správné držení levé ruky a nastavení měchového řemenu
 je schopen orientace na bílých klávesách při hře, zná různé způsoby posunu ruky
včetně podkladů
 je schopen hrát oběma rukama dohromady v elementárních případech souhry
 je schopen vyrovnaného vedení měchu podle měchových značek
 rozeznává základní hodnoty not a pomlk (celá - osminová)


rozlišuje základní dynamiku – p, mf, f

 je schopen hry základního akordického basu durového ve staccatu i v kombinaci se
základním basem, využívá příslušné pomocné basy k basům základní řady
 čte houslový klíč v rozsahu c1 – g2 i basový klíč v rozsahu dle probíraných basů
základní řady a příslušných durových kvintakordů akordického doprovodu
 hraje různé způsoby artikulace v obou rukou – zejména legato a staccato, v levé ruce
pak legato v melodickém vedení basu na krátkých melodiích
 umí najít bez dlouhých příprav samostatně bas C
 hraje jednoduchý dvojhlas v pravé ruce
 experimentuje s elementárními příklady střídavého měchu


hraje stupnice s omezeným počtem předznamenání v pravé ruce v rozsahu jedné
oktávy



je schopen hlasitého počítání a využívá jej při hře
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 je schopen hrát zpaměti krátké lidové písně
2. ročník
Žák
 umí správně sedět u nástroje, držet tělo a správně při hře dýchat
 dokáže se orientovat v klaviatuře, hraje jak na bílých, tak i černých klávesách
 zvládá základní souhru obou rukou při hře s akordickým doprovodem, hraje cvičení
směřující k prohlubování schopnosti nezávislosti obou rukou při souhře
 hraje stupnice i akordy se správnými prstoklady v obou rukou nejdříve zvlášť a
v instruktivních způsobech, později dohromady
 hraje pravou rukou v rozšířené poloze, zvládá různé posuny pravé ruky, hojně využívá
podkládání, v levé ruce využívá hmatově orientačních bodů
 dbá na přesnou reprodukci notového zápisu
 hraje prstová cvičení pro zdokonalování prstové techniky
 zvládá jednoduchý dvojhlas v pravé ruce
 hraje dominantní septakordy v akordickém basu, využívá basů pomocné řady
 zvládá základní rytmickou hru v 2/4 – 4/4 taktu, zná tečku u čtvrťové noty
 využívá plynulých měchových obratů podle měchových značek i na místech mimo
taktové čáry
 zná a uplatňuje hru crescendo a decrescendo
 uplatňuje sluchovou sebekontrolu
 umí zahrát zpaměti jednoduchou skladbu a lidové písně
3. ročník
Žák
 má osvojeny správné návyky nástrojové hry a je schopen jejich vlastní sebekontroly
 hraje stupnice a akordy dohromady – v legatu i staccatu přes 1 oktávu, durové i s
větším počtem předznamenání, umí zahrát mollovou stupnici v levé ruce s akordem,
rozlišuje durovou a mollovou tóninu
 ovládá hlubší souhru v nezávislosti obou rukou i v melodickém vedení basové linky
 hraje v terciích v pravé ruce s omezeným počtem předznamenání
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 využívá při hře akordického doprovodu i basy pomocné řady, hraje kvintový i terciový
bas v různých kombinacích (velký a malý trojúhelník)
 používá při hře zpaměti logickou paměť, je schopen pracovat se záchytnými body
 při domácí přípravě i v hodině dbá na uplatňování efektivních předpokladů pro nácvik
nové skladby – plnění nového úkolu
 zvládá plynulé vedení měchu i s obraty, je schopen střídavého měchu ve velmi
pomalém tempu i na kratších úsecích
 pro kontrolu správné měchové práce využívá sluchovou sebekontrolu
 zná a využívá drobnější dynamické možnosti (pp, ff), zná ritardando a diminuendo
 zná a využívá vedle hry legato a staccato i hru tenuto – v obou rukou jako
průpravného prostředku pro tříbení prstové techniky
4. ročník
Žák
 hraje mollové stupnice s akordy v rozsahu dle užívané velikosti nástroje
 zná systém a klasifikaci základní registratury
 je schopen hry z listu elementární jednoduché melodie v pravé ruce
 zvládá jednoduché skoky v basech
 umí se soustředit při hře, uvědoměle procvičuje místa, která jsou pro něj
problematická
 uvědoměle rozlišuje hru melodie a doprovodu
 dle fyzických dispozic přechází na větší nástroj
 využívá podpůrných prostředků pro nácvik nové skladby (rytmická cvičení, užití
metronomu, variace atd.)
 při hře využívá osvojené výrazové a přednesové prostředky
 hraje pravidelně zpaměti, používá záchytné body, vycvičuje hru zpaměti v různých
způsobech
 zapojuje se do komorní hry a jiných souborů
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5. ročník
Žák
 hraje durové stupnice i akordy hraje přes 2 oktávy – stupnice protipohybem
 uplatňuje složitější případy technicko – interpretačních prostředků, skoky v obou
rukou, dvojhmaty v tóninách s větším počtem předznamenání, dbá na přesnou
prstovou artikulaci
 je seznámen s melodickými ozdobami
 zvládá v obou rukou samostatně i v případech jednodušší souhry obtížnější rytmické
útvary – je schopen bezproblémové hry šestnáctinových not, hraje a experimentuje s
triolou
 v rozšířených způsobech pracuje s tempem – soustředí se na jeho udržení, na
uplatňování agogiky a pozvolných i náhlých změn tempa
 je schopen přepínání rejstříků při hře
 hraje sexty v elementární podobě na látce s omezeným počtem předznamenání
 hraje akordickou hru v pravé ruce
 hraje skladby různých stylů a žánrů, ve spolupráci s učitelem je schopen analyzovat
charakteristické prvky jednotlivých stylů na studovaném repertoáru
 je schopen při hře zpaměti důsledně členit skladbu na kratší úseky
 důsledně zapojuje vlastní sluchovou sebekontrolu
 je schopen hry z listu na látce odpovídající elementárním instruktivním skladbám
prvního ročníku I. stupně
6. ročník
Žák
 zvládá hru durových a mollových stupnic přes dvě oktávy protipohybem, akord ve
čtyřhlasé podobě
 hraje chromatickou stupnici v pravé ruce
 má zkušenost s jednoduchým repertoárem polyfonie, zná předpoklady orientace a
strukturování polyfonní skladby
 hraje melodické ozdoby
 tvoří tón i pomocí prstoměchové artikulace
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 důsledně uplatňuje sluchovou sebekontrolu v širokém spektru sledovaných jevů (zvuk,
frázování, dynamika, atd.)
 využívá při hře klaviaturu v plném rozsahu
 podílí se na volbě repertoáru
 dbá na kultivovaný projev nejen při vystoupeních, uplatňuje vlastní invenci pro
kultivaci projevu
 podílí se na tvorbě prstokladů
 při veřejných vystoupeních je schopen jisté interpretace a rozsáhlejší hry zpaměti
 je schopen jisté a přesvědčivé základní měchové techniky
 je schopen hry z listu na skladbách 1. ročníku I. stupně
 je schopen hry basu podle základních akordických značek
7. ročník
Žák
 zvládá vícehlasou hru v pravé ruce – minimálně v základní úrovni hry tercií a sext
 hraje cvičení pro zdokonalování prstové techniky
 dbá na kulturu měchu, zvládá tvorbu tónu pomocí měchu
 je schopen hry rychlého sledu drobných not (pasážové úseky)
 zná základní charakteristické prostředky různých žánrů v závislosti na zkušenostech s
repertoárem
 při hře z listu uplatňuje všechny své doposud získané dovednosti
 umí volit vhodně registraturu pro vytvoření optimálního zvukového výsledku
 při veřejném vystoupení je schopen vyrovnaného výkonu
 je schopen odhadnout adekvátní tempo skladby
 je schopen vytvářet samostatně prstoklady
 podílí se ve spolupráci s pedagogem na tvorbě a umisťování obratů měchu
 je schopen základní hry střídavého měchu v kvalitě základního provedení i ve vyšším
tempu
 je schopen objektivního zhodnocení vlastního výkonu
- 47 -

 je schopen komplexní sluchové sebekontroly
 využívá získané hudební dovednosti a představivosti pro rozvíjení schopností
vlastního hudebního vyjádření

II. stupeň
1. ročník
Žák
 je schopen rámcové samostatné tvorby prstokladů i na základě hry stupnic a akordů,
ke hře stupnic a akordů zapojuje i dominantní septakord
 má dle svých možností vypracovanou techniku obou rukou
 prostřednictvím kvalitnější měchové techniky je schopen tvorby kultivovanějšího
tónu, experimentuje v měchové technice, zabývá se hrou i střídavého měchu
 je schopen základního formálního rozboru skladby s odkazem na využití pro hru
zpaměti
 promýšlí vhodnou volbu repertoáru, spolupracuje s pedagogem při jeho výběru
 soustředí se a praktikuje přesnou a poučenou interpretaci
 uplatňuje vlastní hudební představivost i tvořivost průběžně všemi fázemi práce se
skladbou
 je schopen hry zpaměti ve větším rozsahu než na I.stupni
 je schopen detailního vnímání jednotlivých směrů a žánrů
2. ročník
Žák
 je schopen samostatně vyčlenit a odhadnout obtížnost jednotlivých úseků studované
skladby, je schopen stanovit pro každou takovou optimální metodu nácviku
 uplatňuje přednesové a výrazové prostředky v návaznosti na tématicko-motivickou
práci
 je schopen samostatně umisťovat měchové obraty (značky) citlivé vůči tématům a
frázím
 je schopen adaptace tónového projevu ve vztahu k povaze (stylu, žánru) skladby
 dokáže určit styl skladby
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 používá a propojuje všechny druhy paměti (sluchovou, logickou apod.), samostatně
pracuje se záchytnými body
 hraje zejména skladby sobě vlastního stylu a žánru
 má zájem o rozvíjení vlastního interpretačního názoru i prostřednictvím nahrávek a
navštěvovaných koncertů
 v souhře hraje rytmicky složitější útvary, procvičuje přesnou souhru
 hraje kombinované akordy v levé ruce
3. ročník
Žák
 zná a je schopen využít nejrůznějších technických cvičení pro zdolávání technickointerpretačních obtíží
 zná možnosti svého nástroje a umí s nimi pracovat
 důsledně frázuje notový text dle zápisu a stylovosti skladby
 za pomoci pedagoga se orientuje ve formě a harmonii hraných skladeb, tyto znalosti
využívá při hře zpaměti
 věnuje se odpovídajícím nahrávkám (rozšiřuje své znalosti akordeonové literatury)
 je schopen kritické sluchové sebekontroly v měřítku celku i jednotlivých parametrů
bez předchozího upozornění
 zná různé stupnice a mody pro improvizaci
 zná a umí rozklíčovat různé světově užívané typy akordických značek
4. ročník
Žák
 aplikuje všechny své doposud získané dovednosti při hře skladeb
 je schopen vnitřního hudebního cítění
 rozumí specifickým požadavkům na stylovou interpretaci
 uplatňuje instruktivní elementární improvizaci při zadaných harmonických a
tematických kritériích
 je schopen zhodnotit úroveň své hry, svých vystoupení, svých možností
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 za pomoci pedagoga se orientuje v harmonických a formálních rozborech hraných
skladeb, tyto znalosti používá při studiu skladeb zpaměti
 má hlubší zájem o kulturní dění, má přehled o svém nástroji, zná aktuální přední
světové interprety a jejich specializaci
 při nácviku skladeb uplatňuje samostatně všechny znalosti z předchozích ročníků,
propojuje všechny výrazové i technické prvky tak, aby docílil celkového vystižení
nálady a charakteru hrané skladby
 zná různé výrobní technologie akordeonu (s jejich přednostmi a nedostatky), zná
základní historii a vývoj nástroje

5.1.8. Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu

Učební plán základního studia I.stupně
Povinný
předmět

PS

Hra na
zobcovou
flétnu

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová
hra

-

-

-

-

1

1

1

1

Hudební
nauka

-

1

1

1

1

1

-

-

PHV

1

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

2

2

2

2

3

3

2

2

Poznámka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let, do předmětu mohou být
zařazeni žáci již od 1. ročníku, pokud mají zájem, mohou tento předmět navštěvovat po celou dobu
studia I. Stupně
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru
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Učební plán základního studia II.stupně
Povinný předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Hra na zobcovou flétnu

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

Celkem

2

2

2

2

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou
zařazeny na konci hudebního oboru

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na zobcovou flétnu
PHV
Žák
- osvojuje si základní znalosti z hudební teorie v předmětu PHV
 rozvíjí a prohlubuje rytmické i melodické cítění formou nejrůznějších zábavných
činností pomocí hudebních her, hádanek, napodobování, též zpěvem lidových i
umělých písní a poslechem hudby, využíváno je hry na Orfovy nástroje, pohybových
úkonů, výtvarných činností
 osvojuje si základní péči o nástroj, rozeznává různé druhy hudebních nástrojů

I .stupeň
1.ročník
Žák
 zvládá základní péči o nástroj, umí pojmenovat jednotlivé části nástroje
 rozezná základní délkové a výškové hodnoty not a pomlk , dokáže je využít při hře
 ovládá vyvážené držení nástroje při správně vzpřímeném postoji a držení těla, osvojil
si techniku správného dýchání, nátiskovou techniku specifickým postavením rtů a
ovládá princip správného tvoření tónu nasazením jazyka o měkké patro
 je schopen tvořit dostatečný zvukově kvalitní tón přiměřeně svým schopnostem
 dokáže zahrát nejjednodušší lidové písně, příp. snadné skladbičky dle svých
individuálních možností a schopností
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2. ročník
Žák
 umí prakticky uplatnit další nabyté teoretické znalosti z předmětu Hudební nauka,
rozezná další drobnější hodnoty not a pomlk + zvládá hru tenuto,legato,staccato
 rozlišuje sudý a lichý takt
 prohloubil dechovou techniku, dokáže zkoncentrovat svůj výdech a vytvořit rovný tón,
osvojil si správnou artikulaci a souhru techniky nasazování s prstovou technikou
 umí zahrát některé stupnice durové +T5, dokáže zahrát lidové písně a jednodušší
skladby přiměřeně podle svých individuálních možností a schopností
 je schopen společné souhry s učitelem
3. ročník
Žák
 rozlišuje běžná tempová označení, je schopen podat zvukově kvalitní tón v rozsahu
c1-a2
 zvládá hru dalších stupnic dur a moll +T5
 interpretuje snadné a drobnější skladby , dokáže zahrát melodii podle sluchu a lidové
písně (zpaměti) podle svých individuálních možností a schopností
4. ročník
Žák
 rozšířil hraný tónový rozsah nástroje dle individuálních schopností, je schopen
prohlubovat dále techniku dýchání a techniku souhry prstů s jazykem, artikulaci
v různých rytmických obměnách a tempech, rozvíjí tuto techniku ve vybraných
etudách
 umí zahrát stupnice durové do 3 křížků a 2 bé, mollové do 1 křížku a 1 bé včetně
příslušných kvintakordů a jejich obratů
 má základy hry na altovou flétnu (žáci, kteří mají malé rozpětí prstů mohou hrát na
sopraninovou flétnu)
 je schopen souhry s jinými hudebními nástroji, účastní se komorní nebo souborové hry
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5. ročník
Žák
 hraje skladby různého charakteru, žánru a stylu
 dokáže použít některé alternativní hmaty při hře melodických ozdob dle svých
individuálních schopností, rozšířil hraný tónový rozsah po c3
 hraje stupnice durové do 3 křížků a 3 bé, mollové do 2 křížků a bé včetně příslušných
kvintakordů a jejich obratů
 má vypěstované pracovní návyky vedoucí k pozdějšímu samostatnému studiu
 zvládá střídání sopránového a altového nástroje
6. ročník
Žák
 dokáže podat kvalitní tón v celém svém užívaném tónovém rozsahu nástroje, rozvíjí a
upevňuje hru v horní poloze nástroje
 má rozvinutou prstovou techniku
 je schopen podle svých možností samostatně pracovat na skladbě zadané učitelem
nebo na samostatně vybrané skladbě (je schopen zvukové sebekontroly)
 zapojuje se a aktivně podílí na školních vystoupeních a projektech
7. ročník
Žák
 interpretuje nejrůznější přednesové skladby přiměřeného stupně obtížnosti dle svých
individuálních možností a schopností
 hraje stupnice do 4 křížků + 4 bé dur a moll, nasazovaně a legato
 dokáže plně využít své dovednosti hry na nástroj při hře souborové (podle možností
nabídky a dostupnosti ve škole)
 uplatňuje technickou vyspělost, muzikálnost a osobitost projevu


podle fizických předpokladů zvládá hru na tenorovou flétnu
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II. stupeň
1.ročník
Žák
 uplatňuje všechny získané znalosti a dovednosti ze studia I.stupně
 zvládá hru v celém nástrojovém rozsahu
 dokáže hrát z listu
 přistupuje odpovědně k domácí přípravě


účastní se souborové hry

2.ročník
Žák
 hraje stupnice Dur a moll, akordy v rychlejších tempech
 hraje z listu a improvizuje
 dokáže určit tóninu skladby, styl a tomu podřídit interpretaci skladby


kontroluje a hodnotí svoji hru

3.ročník
Žák
 neustále prohlubuje technickou vyspělost
 má rozvinutou pohotovost při hře z listu
 kontroluje kvalitu tónu, intonaci
 je schopen poslechem kvalitních interpretů zdokonalovat svůj výkon (internet, CD)


hraje většinu skladeb zpaměti

4.ročník
Žák
 hraje rychlé pasáže
 věnuje pozornost vedení fráze v souvislosti s nádechem
 zdokonaluje svůj zvuk, znělý a uvolněný tón
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 dokáže posoudit vlastní i cizí interpretaci
 spolupodílí se i samostatně si vybírá repertoár, dokáže samostatně pracovat

 má smysl pro zodpovědnost a svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy
5.1.9 Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu
Učební plán základního studia I. stupně
Povinný
předmět

PS

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

Sólový
zpěv

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová
hra

-

-

-

-

1

1

1

1

Hudební
nauka

-

1

1

1

1

1

-

-

PHV

1

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

2

2

2

2

3

3

2

2

Poznámka - předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let, do
předmětu mohou být zařazeni žáci již od 1. ročníku, pokud mají zájem, mohou tento
předmět navštěvovat po celou dobu studia I. Stupně
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou
zařazeny na konci hudebního oboru

Učební plán základního studia II. stupně
Povinný předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Sólový zpěv

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

Celkem

2

2

2

2

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou
zařazeny na konci hudebního oboru
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Příčná flétna
I. stupeň
PHV

Žák


předvede správný postoj, držení nástroje, správné nasazení tónu



zahraje čistě ve dvou polohách na hlavici



předvede nasazení tónu jazykem



zahraje jednoduchou píseň s doprovodem



zopakuje předvedený motiv



hraje v rozsahu e1-d2 s některými půltóny

1. ročník
Žák
–

hraje rovným tónem v rozsahu d1-d2 ve dvou a třídobém taktu, cítí těžkou dobu

–

rytmizuje slova a říkadla

–

hraje na ozvěnu

–

předvede skladby a písně přiměřeného rozsahu a náročnosti.

–

hraje rovným tónem v rozsahu d1-d2 ve dvou a třídobém taktu, cítí těžkou dobu

–

rytmizuje slova a říkadla

–

hraje na ozvěnu

–

předvede skladby a písně přiměřeného rozsahu a náročnosti.

2. ročník
Žák
–
–

nasadí tón jazykem, uvolňuje nátisk pravidelným používáním tónových cvičení
hraje staccato, legato, portamento
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–

vytvoří a zahraje tónovou řadu – jednooktávovou stupnici dur a moll

–

hraje pravidelné členění čtvrťové noty

–

hraje s jiným nástrojem, případně v seskupení, umí dát nástup.

3. ročník
Žák
–

při hře používá dechovou techniku - vědomě brániční dýchání

–
předvede jednoduché ozdoby, postaví a předvede stupnice jednooktávové, tonický
kvintakord s obraty portamento, legato, velký rozklad v rozsahu c1-c3 kvalitním tónem
–
používá základní agogiku a elementární výrazové prostředky k vyjádření obsahu základní dynamika p-f, s důrazem na intonaci
–

znalost principů ladění nástroje prokáže při naladění se podle klavíru

–
komunikuje v rámci souboru – orientuje se v tempu, rytmu, nástupech, agogice,
dynamice
4. ročník
Žák
–

tvoří a předvede stupnice dur a moll, T5, D7, zm7 portamento, legato

–

samostatně si vybírá písničku a melodii transponuje o oktávu

–

hraje větší hudební formy – suita, sonáta

–

hraje aktivně v souboru; vytvoří jednoduchý druhý hlas.

5. ročník
Žák
–

tvoří a hraje ozdoby, které vkusně a vhodně zařazuje do skladeb

–

čistě intonuje

–

při domácí přípravě volí vhodný postup a pořadí nácviku skladeb

–

navrhne a posoudí vhodnou příležitost k veřejnému provedení skladby.
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6. ročník
Žák

podle svých znalostí vybírá vhodnou techniku (legato, staccato, ozdoby), dokáže
navrhnout


dynamiku, agogiku, frázování a nádechy s respektem k typu skladby



pracuje uvědoměle na řešení svých technických nedostatků



hraje větší hudební formy (suita, sonáta, koncert, fantazie apod.



vyjádří a zdůvodní vlastní názor na práci souboru, diskutuje ve skupině

7. ročník
Žák
–

vytvoří transpozici lid. a umělých písní v dur do 3#, 1b, v moll 1#,1b

–

určí žánr a období vzniku skladby

–
samostatně řeší technické problémy ve skladbě, používá získané dovednosti v oblasti
dynamiky a techniky hry
–

sleduje a koriguje intonaci při hře, hraje intonačně čistě v unisonu

II. stupeň
1. ročník
Žák
 technicky i přednesově navazuje na repertoár I. stupně studia
 určí techniky, které mu působí potíže a navrhne způsob nácviku, orientuje se na
zvládnutí hry v obtížnějších technikách, pasážové technice a rychlejších tempech
 hraje programní hudbu s použitím dynamických a agogických prostředků a respektuje
stylová specifika
 v souborové hře identifikuje problémy v souhře a koriguje svůj výkon technicky i
intonačně
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2. ročník
Žák
 určí techniky, které mu působí potíže a navrhne způsob nácviku
 orientuje se na zvládnutí hry v obtížnějších technikách, pasážové technice a
rychlejších tempech
 při sestavování repertoáru si vybírá skladby různých žánrů a období
 provede základní analýzu skladby pro lepší pochopení a orientaci při hře
 poslechem nahrávek se orientuje lépe ve vlastní hře a používá média k vyhledávání
skladeb a porovnání vlastní interpretace hudby všech hlavních historických stylových
období a žánrů.
3. ročník
Žák
 rozvíjí v technických cvičeních obtížné techniky
 v repertoáru má zastoupeny skladby více žánrů a období – zaměřuje se podle svého
zájmu na komorní hru, sólovou hru klasickou nebo jazzovou a populární
 na základě poslechu si samostatně vybírá skladby k vlastnímu studiu
4. ročník
 Žák
 pracuje s médii a internetem pro lepší zvládnutí skladby
 komunikuje v rámci souboru o způsobu provedení skladby, aktivně poslouchá hudbu
 snaží se o stylovou interpretaci skladeb
 navazuje na zvládnutou a probranou látku předešlých ročníků.
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5.1.10 Studijní zaměření: Hra na saxofon
Učební plán základního studia I.stupně
Povinný
předmět

PS

Hra na
saxofon

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová
hra

-

-

-

-

1

1

1

1

Hudební
nauka

-

1

1

1

1

1

-

-

PHV

1

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

2

2

2

2

3

3

2

2

Poznámka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let, do předmětu mohou být
zařazeni žáci již od 1. ročníku, pokud mají zájem, mohou tento předmět navštěvovat po celou dobu
studia I. Stupně
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru

Učební plán základního studia II.stupně
Povinný předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Hra na saxofon

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

Celkem

2

2

2

2

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou
zařazeny na konci hudebního oboru
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na saxofon
PHV
Žák


chápe a používá základní hudební pojmy (notová osnova, nota, houslový nebo basový
klíč)



rozlišuje základní druhy not (celá, půlová, čtvrťová, osminová nota)



se orientuje v základní hudební abecedě



zahraje lidovou píseň

I. stupeň
1. ročník
Žák
 zvládá správné držení nástroje a postoj při hře
 chápe bráničně-žeberní dýchání
 umí nasadit tóny s podporou dechu
 hraje nasazovaně i v legatu
 hraje stupnice F,G dur + T5
 dokáže hrát jednoduché party
 zvládá hrát noty a pomlky celé až osminové
2. ročník
Žák
 hraje stupnice D dur + T5
 hraje noty a pomlky celé až šestnáctinové, včetně not s tečkou a jejich rytmické
kombinace
 orientuje se v taktech čtvrťových a osminových
 nasazuje tóny s podporou dechu se synchronizací prstů a spojování not v legatu
 hraje dynamická znaménka p – mf – f
 využívá stupnice a případně etudy pro procvičování artikulací
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 kontroluje kvalitu tónu a odstraňuje případnou křečovitost v postoji i v držení nástroje
při hře
3. ročník
Žák
 hraje stupnice B dur + T5
 dokáže rozvíjet své hudební cítění
 dbá na kvalitu tónu – rovný tón
 zvládá hrát vyrovnaným tónem v různých rejstřících bez změny barvy a zvuku
 umí opakovat krátké hudební motivy
 je schopen ohodnotit svoji hru
4. ročník
Žák
 hraje stupnice A,Es dur + T5
 nasazuje tóny jazykem s podporou dechu a se synchronizací prstů i ve staccatu
 hraje skladby různých stylů a žánrů
 hraje s dynamikou
 dokáže zahrát skladby v rychlejších tempech s různou agogikou
 dokáže prodlužovat hudební fráze
5. ročník
Žák
 hraje stupnice E, As dur + T5
 je schopen sluchové sebekontroly
 užívá uvolněného nátisku při tvorbě tónu
 podílí se i je schopen samostatného výběru hudebního materiálu
 cítí hudební frázi
 hraje rytmicky
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 hraje jednoduší skladby zpaměti
6. ročník
Žák
 hraje stupnice dur + některé moll
 je schopen zvolit techniku nácviku i hry včetně frázování
 dokáže díky dechové a nátiskové technice prodlužovat hudební fráze
 užívá techniku tvorby znělého a uvolněného tónu
 dokáže ohodnotit hudební výkony své i jiných
 projevuje zájem o studium domácí přípravou
 uplatňuje tvůrčí přístup při výuce
 projevuje svoji vnitřní disciplínu
7. ročník
Žák
 hraje stupnice dur, moll + T5
 je schopen zvukové, technické i výrazové sebekontroly při hře
 hraje z listu a improvizuje
 analyzuje skladbu, určí tóninu, fráze, styl a období
 dbá na stylovost hry
 je seznámen s pentatonikou, bluesovou 12
 veřejně prezentuje svoji práci
 uplatňuje svoji originalitu a tvůrčí nápady
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II. stupeň
1. ročník
Žák
 hraje durové a mollové stupnice dle potřeby různými artikulačními způsoby
 uplatňuje všechny získané znalosti a dovednosti ze studia I.stupně
 hraje vybrané přednesové skladby zpaměti
 domácí přípravou odpovědně přistupuje ke studiu
 uplatňuje vlastní hudební cítění
 hraje technicky náročnější skladby v rychlejších tempech
 účastní se souborové hry
2. ročník
Žák
 dokáže určit tóninu skladby, styl a tomu podřídit interpretaci skladby
 umí hrát vibratem
 hraje intonačně čistě
 kontroluje a hodnotí svoji hru
 zahraje obtížné pasáže
 využívá všech dosavadních dovedností a znalostí k vyjádření uměleckého projevu
3. ročník
Žák
 udrží vyrovnanou hru v rychlých pasážích
 zvládá hru z listu a improvizuje
 kontroluje kvalitu tónu, intonaci
 je schopen poslechem kvalitních interpretů zdokonalovat svůj výkon (internet, CD)
 důsledně provádí veškerá frázovací, dynamická a tempová označení v notovém textu
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4. ročník
Žák
 hraje v celém tónovém rozsahu nástroje
 transponuje jednoduché písně z C hlasu
 užívá správného vedení frází v souvislosti s nádechem
 využívá sluchové kontroly
 spolupodílí se i samostatně si vybírá repertoár, dokáže samostatně pracovat
 podílí se na výběru skladby k absolutóriu

5.1.11 Studijní zaměření: Hra na klarinet
Učební plán základního studia I.stupně
Povinný
předmět

PS

Hra na
klarinet

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová
hra

-

-

-

-

1

1

1

1

Hudební
nauka

-

1

1

1

1

1

-

-

PHV

1

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

2

2

2

2

3

3

2

2

Poznámka

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let, do předmětu mohou být
zařazeni žáci již od 1. ročníku, pokud mají zájem, mohou tento předmět navštěvovat po celou dobu
studia I. Stupně
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru
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Učební plán základního studia II.stupně
Povinný předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Hra na klarinet

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

Celkem

2

2

2

2

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou
zařazeny na konci hudebního oboru

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na klarinet
PHV
Žák


chápe a používá základní hudební pojmy (notová osnova, nota, houslový nebo basový
klíč)



rozlišuje základní druhy not (celá, půlová, čtvrťová, osminová nota)



rozezná 2/4, 3/4, 4/4 takt



se orientuje v základní hudební abecedě

 zahraje lidovou píseň
I. stupeň
1. ročník
Žák
 zvládá správné držení nástroje a postoj při hře
 chápe bráničně-žeberní dýchání
 umí nasadit tóny s podporou dechu
 hraje nasazovaně i v legatu
 dokáže hrát jednoduché party ve dvojhlase s učitelem
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2. ročník
Žák
 hraje noty a pomlky celé až osminové, včetně not s tečkou a jejich rytmické
kombinace
 orientuje se v taktech čtvrťových a osminových
 nasazuje tóny s podporou dechu se synchronizací prstů a spojováním not v legatu
 využívá stupnice a případně etudy pro procvičování artikulací
 kontroluje kvalitu tónu a odstraňuje případnou křečovitost v postoji i v držení nástroje
při hře
3. ročník
Žák
 hraje stupnice C, G, F dur T5
 dokáže rozvíjet své hudební cítění jak při individuálním hraní, tak i při souhře s
učitelem
 dbá na kvalitu tónu
 hraje v rychlejším tempu vybraná cvičení
 zvládá hrát vyrovnaným tónem v různých rejstřících beze změny barvy a zvuku
 hraje trylky a nátryly
 umí opakovat krátké hudební motivy
 používá dynamiku p – mf – f
 projevuje zájem o studium domácí přípravou
4. ročník
Žák
 hraje stupnice D, B dur + T5
 dbá na jazykovou, prstovou a nátiskovou techniku, např. nasazení tónů jazykem
s podporou dechu a se synchronizací prstů i ve staccatu
 hraje z listu
 dbá na intonaci
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 dokáže ohodnotit svůj výkon
 veřejně prezentuje svoji práci
5. ročník
Žák
 hraje stupnice A, Es dur + T5
 je schopen sluchové sebekontroly
 podílí se na výběru hudebního materiálu
 hraje s dynamikou
 umí zahrát jednoduchý notový záznam z listu
 dokáže ohodnotit výkony své i jiných
 chápe hudební frázi
 zvládá kratší hudební formy
 reprezentuje školu
6. ročník
Žák
 hraje stupnice E, As dur + T5
 je schopen posoudit obtížnost skladby a zvolit techniku nácviku i techniku hry, včetně
frázování
 dokáže díky dechové a nátiskové technice prodlužovat hudební fráze
 je schopen nastudování skladeb z různých stylových období a žánrů
 projevuje svoji vnitřní disciplínu
 zahraje přiměřeně obtížnou skladbu z listu
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7. ročník
Žák
 hraje stupnice dur + vybrané stupnice moll + T5
 dovede posoudit svoji hru a navrhnout způsoby cvičení
 je schopen zvukové, technické i výrazové sebekontroly při hře
 zvládne si samostatně vybrat repertoár nebo se podílet na výběru
 hraje z listu a improvizuje

 uplatňuje svoji originalitu a tvůrčí nápady
II. stupeň
1. ročník
Žák
 hraje stupnice dur, moll, akord
 zvládá hru v celém nástrojovém rozsahu
 propojuje získané dovednosti a zásady klarinetové hry
 dokáže hrát z listu
 vyjmenuje základní rozdíly v interpretaci skladeb různého žánru a hudebního stylu
2. ročník
Žák
 dbá na kvalitu tónu a chápe frázování
 hraje rozsáhlejší hudební formy
 samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu
 uplatňuje vlastní hudební cítění
 hraje intonačně čistě
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3. ročník
Žák
 zvládne diskutovat o technických problémech ve skladbách
 je seznámen s pentatonikou, bluesovou dvanáctkou
 zvládá hru z listu a improvizuje
 podílí se na výběru repertoáru
 při interpretaci dokáže rozlišit charakter skladby
 svým aktivním přístupem se podílí na reprezentaci školy
 dokáže samostatně pracovat
4. ročník
Žák
 má ucelené hráčské dovednosti
 transponuje jednoduché skladby z C hlasu do B
 chápe sdělení hraných skladeb
 podílí se na výběru skladby k absolutoriu
-

umí ohodnotit výkon svůj i jiných

5.1.12 Studijní zaměření: Hra na trubku
Učební plán základního studia I.stupně
Povinný
předmět

PS

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

Hra na
trubku

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová
hra

-

-

-

-

1

1

1

1

Hudební
nauka

-

1

1

1

1

1

-

-
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PHV

1

-

-

-

-

-

-

-

Celkem

2

2

2

2

3

3

2

2

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let, do předmětu mohou být
zařazeni žáci již od 1. ročníku, pokud mají zájem, mohou tento předmět navštěvovat po celou dobu
studia I. stupně
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru

Učební plán základního studia II.stupně
Povinný předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Hra na trubku

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

Celkem

2

2

2

2

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou
zařazeny na konci hudebního oboru

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hra na trubku
PHV
Žák
 disponuje základními dovednostmi a návyky pro hru na trubku
 zvládá správný postoj a správné dýchání
 zvládá uvolňovací cviky, dechová cvičení, nasazení tónu jazykem
 umí ošetřovat nástroj
 umí pracovat s bráničním dýcháním
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I.stupeň
1. ročník
Žák
 zvládá tóny v rozsahu c1 – c2
 ovládá správné elementární návyky
 umí hru legata a staccata
 hraje základní hmaty
2. ročník
Žák
 hraje lehké skladbičky (Pářík přednesové skladby pro trubku)
 umí zahrát stupnici dur do 1 křížku a 1 bé
 zvládá zahrát akordy ke hraným stupnicím v obratech
 má správné elementární návyky
3. ročník
Žák
 hraje skladby se základním dynamikou forte a piano
 ovládá stupnici dur i moll do 2 křížků a 2 bé
 umí zahrát akordy ke hraným stupnicím v obratech
 rozlišuje dynamiku forte a piano a umí s ní pracovat
4. ročník
Žák
 zvládá hru trioly
 hraje stupnice dur i moll do 4 křížků a 4 bé
 umí zahrát akordy ke hraným stupnicím v obratech
 hraje skladby v tónovém rozsahu fis - g2
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5. ročník
Žák
 hraje s bohatším dynamickým odstíněním – mp, mf
 hraje stupnice a akordy do 5 křížků a 5 bé, dur i moll
 umí zahrát jednoduché melodické ozdoby - trylek
6. ročník
Žák
 umí hru se zvukovou vyrovnaností
 vystihuje charakter i náladu skladby
 hraje stupnice a akordy v celém rozsahu nástroje
 umí zahrát jednoduché melodické ozdoby – obal, nátryl atd.
7. ročník
Žák
 zvládá hru se výrazem, agogikou a dynamikou
 ovládá interpretaci lehčích barokních skladeb
 kultivuje vkus při výběru studijního materiálu
-

je schopen přípravy k absolventskému výkonu

II.stupeň
1. ročník
Žák
 zvládá nátisková cvičení (Arban, Collin)
 využívá nahrávek domácích interpretů při studiu
 ovládá hru průpravných cvičení (etudy), které řeší technické problémy studovaných
skladeb
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2. ročník
Žák
 využívá nahrávek světových interpretů (Maurice André atd.)
 dokáže využívat při studiu náročnějších technických cvičení a etud
 dokáže zdokonalovat hru z listu
3. ročník
Žák
 zdokonalil své technické stránky hry legata, staccata - dvojitý jazyk
 umí se orientovat v historii svého nástroje, jeho příbuzných obměnách
 ovládá orientaci v ladění a konstrukci nástroje
4. ročník
Žák
 zná všechny problémy agogiky a nátiskových záležitostí
 využívá nahrávek světových interpretů a utváří si na ně vlastní pohled či názor
 umí se zapojit do amatérského hudebního provozu vzhledem ke svým talentovým a
nátiskovým dispozicím
 je schopen veřejného absolventského výkonu

5.1.13 Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje

Učební plán základního studia I. stupně
Povinný
předmět

PS

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

Hra na bicí
nástroje

1

1

1

1

1-2

1- 2

1-2

1-2

Souborová
hra

-

-

-

-

1

1

1-2

1-2

Hudební
nauka

-

1

1

1

1

1

-

-
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PHV
Celkem
Poznámka

1

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

3-4

3-4

2-4

2-4

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let, do předmětu mohou být
zařazeni žáci již od 1. ročníku, pokud mají zájem, mohou tento předmět navštěvovat po celou dobu
studia I. stupně
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru

Učební plán základního studia II.stupně
Povinný předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Hra nabicí nástroje

1

1

1

1

Souborová hra

1-2

1-2

1-2

1-2

Celkem

2-3

2-3

2-3

2-3

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou
zařazeny na konci hudebního oboru

Poznámka: Od 4. ročníku si žák z volitelných předmětů vybere minimálně jeden a ten se pro
něho stává povinným
Charakteristika studijního zaměření: Hra na bicí nástroje
Výuka hry na bicí nástroje se realizuje ve třech etapách. Přípravné studium, studium I. stupně
a studium II. stupně. Během studia se žák naučí uvolněnou techniku, zvládne dynamiku
orientaci v notovém zápisu. Studium se zaměřuje na individuální přístup k žákovi s tím, že je
respektováno jeho stylové zaměření. Cílem studia je rozpoznat a dle individuálních možností
a schopností interpretovat skladby různých stylů. Žák je po celou dobu studia veden
k veřejnému vystupování na koncertech a dalších kulturních akcích.
PHV
Žák
- zvládá vytleskávat nebo vyťukávat na malyý buben jednotlivé rytmické útvary
- zvládá základní úder na malý buben pravou a levou rukou
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- hraje na první a třetí dobu nebo druhou a čtvrtou dobu s audio nahrávkou
I. stupěň
1. ročník
Žák
- má správné držení těla při hře a správné držení paliček
- předvede základní úder jednou ruko, druhou rukou a střídavé údery
- hraje základní kombinaci končetin (osminy vs. čtvrťové hodnoty)
- zvládne hru na malý buben ve čtyřdobém, dvoudobém a třídobém taktu
- zvládne jednoduché rytmické útvary v hodnotách čtvrťových, osminovýh a šestnáctinových
2. ročník
Žák
- zvládne správně sestavit bicí soupravu vůči svému tělu
- zvládne pojmenovat jednotlivé části bicí soupravy
- zná používanou terminologii
- používá hru dynamiky na malý buben
- rozloží rukama jednoduché rytmické útvary do celé bicí soupravy
- zvládá základní rytmické doprovody, jednoduchy break a umí ho použít do audio nahrávek
3. ročník
Žák
- používá při hře na malý buben prsty a zápěstí
- zvládá základní techniku hry na velký buben a hi-hat
- zvládá při hře bubínkových cvičení si šlapat hi-hat na hlavní doby
- zvládá hru podle základní formulky tři takty doprovodu a jeden takt break
- hraje v souborové hře nebo školní kapele
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4. ročník
Žák
- popíše popřípadě předvede prstovou a zápěstní techniku
- zahraje jednoduchý příraz
- předvede víření na malý buben
- rozpozná různé typy blan, paliček a í, jaký mají vliv na zvuk bicí soupravy
5. ročník
Žák
- hraje jednoduché etudy na malý buben a doprovody z „listu“
- rozvíjí hru z „listu“ a improvizaci na dva či čtyři takty
- zapojuje prstovou a zápěstní techniku do praxe
- se orientuje v současné bubenické scéně a studuje historii bicích nástrojů
6. ročník
Žák
- hraje v doprovodech na hi-hat různé rytmické figury
- hraje kombinaci paradiddlů a kcentů v jednoduchých doprovodech
- schématicky zapíše do not jednoduché doprovody a skladby
7. ročník
Žák
- hraje techniku v pravé noze tzv. skluz
- zvládá základní techniku na melodické a perkusní nástroje
- zahraje improvizaci spojenou s doprovodem – čtyři takty doprovod, čtyři takty sólo
- rozloží, sestaví, nastaví a naladí celou bicí soupravu
- doprovodí na bicí soupravu v rytmech – jive, foxtrot, cha.cha, samba, rock atd.
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II. stupeň
1. a 2. Ročník
Žák
- si osvojuje předešlé techniky a způsoby hry na bicí soupravu, melodické nástroje a perkuse
- zvládá tyto druhy žánrů: rock, hip-hop, jazz, latino, funk, reggae, pop std.
- hraje triolové přechody a doprovody
- experimentuje nad hraním open sólo
- hraje sóla v pevně dané formě na 8 nebo 16 taktů
- má rozšířenou znalost rytmických útvarů o kvintoly a septoly
3. a 4. Ročník
Žák
- ovládá techniku na pedálu velkého bubnu s patou dole
- hraje těžší skladby s nahrávkou
- hraje přechody a doprovody s metličkami
- plně ovládá koordinaci rukou a nohou
- dokáže nabyté zkušenosti uplatnit k doprovodu stylově různých hudebních uskupení
- realizuje vlastní hudební myšlenky

5.1.14 Studijní zaměření: Sólový zpěv
Učební plán základního studia I.stupně
Povinný
předmět

PS

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

Sólový
zpěv

1

1

1

1

1

1

1

1

Souborová
hra

-

-

-

-

1

1

1

1

Hudební
nauka

-

1

1

1

1

1

-

-

PHV

1

-

-

-

-

-

-

-
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Celkem
Poznámka

2

2

2

2

3

3

2

2

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let, do předmětu mohou být
zařazeni žáci již od 1. ročníku, pokud mají zájem, mohou tento předmět navštěvovat po celou dobu
studia I. stupně
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou zařazeny na konci
hudebního oboru

Učební plán základního studia II.stupně
Povinný předmět

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Sólový zpěv

1

1

1

1

Souborová hra

1

1

1

1

Celkem

2

2

2

2

Poznámka

- předmět Souborová hra je pro všechny žáky ZUŠ povinný po dobu 4 let
- učební osnovy předmětu Hudební nauka, Souborová hra a Sborový zpěv jsou
zařazeny na konci hudebního oboru

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Sólový zpěv
PHV
Žák
 dbá na správné držení těla
 ovládá jednoduchá intonační a dechová cvičení
 umí zopakovat rytmicko – melodický motiv
 dbá na správnou artikulaci
 při zpěvu využívá klidné a hluboké dýchání
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I. stupeň
1. ročník
Žák
 dbá na správné držení těla ve stoje i v sedě
 ovládá složitější intonačční a dechová cvičení
 používá základní dynamiku
 zpívá s doprovodem kopírujícím melodickou linku
 zachovává přirozenost svého hlasu
2. ročník
Žák
 ovládá správné dýchání
 zpívá s doprovodem, který ustupuje od melodické linky
 zpívá všechny písně zpaměti
 umí používat měkké nasazení tónu
 dostatečně uvolňuje čelist na jednotlivé vokály
3. ročník
Žák
 používá základní agogiku
 zpívá jednoduché písně a capella
 zvládá základní orientaci v notovém zápisu
 dbá na vyrovnanost hlasového rozsahu
 vystihuje náladu zpívané písně
4. ročník
Žák
 dbá na použití bráničního dýchání
 při zpěvu populárních písní používá mikrofon
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 umí vytvořit lidový dvojhlas
 je zapojen do komorního zpěvu


orientuje se v různách hudebních stylech a žánrech

5. ročník
Žák:
 vědomě používá brániční dýchání
 dbá na správný přednes s ohledem na styl a žánr
 zpívá složitější dvojhlas
 písně interpretuje s adekvátní dynamikou a agogikou
 dbá na propojování hrudního a hlavového rejstříku
6. ročník
Žák:
 při zpěvu uplatňuje hudební představivost a kultivovaný tón
 zpívá náročnější technická cvičení
 orientuje se v jednoduchém notovém zápisu
 zpívá lidový trojhlasj
 je schopen veřejného vystoupení
7. ročník
Žák
 ovládá brániční dýchání
 používá hlas v celém svém rozsahu
 jeho jevištní projev má uvolněný charakter
 umí samostatně nastudovat zadanou skladbu
 zpívá jednoduchý trojhlas
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II. stupeň
1. ročník
Žák:
 využívá všechny vědomosti a dovednosti získané předchozím studiem
 samostatně vybírá žánr svých přednesových skladeb
 vhodně volí tempo, dynamiku a agogiku
 dbá na výraz a přednes
 zpívá skladby s různým hudebním doprovodem
2. ročník
Žák:
 zpívá intonačně jistě
 je schopen vlastního kritického hodnocení poslouchané hudby
 rozezná různá hudební období dle slohu a uplatňuje schopnost rozvíjet žánrovou oblast
jemu blízkou
 umí správně frázovat
 jeho projev má uvolněný charakter
3. ročník
Žák:
 bez problémů se orientuje v notovém zápisu
 dbá na kvalitu a kultivovanost tónu
 dodržuje zásady hlasové hygieny
 vědomě pracuje s vlastní psychikou při veřejném vystoupení
 vědomě využívá hlavový a hrudní rejstřík
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4. ročník
Žák
 je schopen srozumitelně formulovat svůj názor na interpretaci dané skladby
 ovládá správnou pěveckou techniku
 uvědoměle pužívá dechovou oporu
 využívá vlastní hudební představivost
 je schopen interpretovat skladby v různých stylech a žánrech

5.1.15 Vzdělávací předmět: Hudební nauka
Poznámky k učebnímu plánu:
1. Výuka probíha v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně v 1.-5.ročníku I.stupně.
2. Vyučuje se ve skupině minimálně 5 žáků. Vzhledem k nedostatečnému počtu žáků
(pobočka Bavorov ) lze jednotlivé ročníky spojovat a je přizpůsoben vzdělávací obsah.

Charakteristika vyučovacího předmětu: Hudební nauka
Hudební nauka je realizována formou kolektivní výuky v 1. – 5. ročníku I. stupně studia ve
všech studijních zaměřeních hudebního oboru s dotací 1 hodiny týdně.
Výuka hudební nauky je spjata s výukou hry na nástroj - navazuje na hudební dovednosti
žáků a dává jim nepostradatelný teoretický základ pro hru na nástroj.
Výuka zahrnuje i praktické hudební činnosti (vokální, instrumentální, poslechové, sluchové,
pohybové).
Žáci vedle získávání teoretických znalostí rozvíjí svůj hudební sluch, tvořivost, fantazii,
celkové estetické cítění a mimo jiné se učí spolupracovat se spolužáky prostřednictvím
skupinové práce a hudebních her.
Výuka probíhá ve třídě hudební nauky, která je vybavena interaktivní tabulí (neplatí pro
pobočku Bavorov).
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Hudební nauka
1.ročník
Žák
 ovládá čtení a psaní not v houslovém klíči v rozsahu g – f2
 dovede rozlišit noty celou, půlovou, osminovou, šestnáctinovou + příslušné pomlky
 chápee funkci posuvek – křížek, béčko, odrážka a dovede pojmenovat zvýšený či
snížený tón
 dokáže sluchově rozlišit celý tón a půltón
 ovládá dynamická znaménka: p, mf, f, cresendo a decrescendo
 osvojí si notopis: legato – rozuměj vázaně, staccato – rozuměj krátce
 vlastnosti tónů – délka, výška, síla, barva – příklady z praktického hlediska
 rozpoznávání dur x moll – veselý x smutný
 umí zopakovat jednodušší rytmické útvary
2.ročník
Žák
 ovládá čtení a psaní not v houslovém i basovém klíči v rozsahu g – C3 i basovém klíči
dle potřeby konkrétního hudebního nástroje
 osvojí si znalost durových stupnic do 4 křížků a béček
 ovládá základní intervaly v C dur včetně půltónu a celého tónu
 umí dynamická znaménka: ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff, cresc., decresc., dim.
 zná složení durového kvintakordu a jeho obratů
 ovládá noty s tečkou – čtvrťová s tečkou, půlová s tečkou
 zná hudební nástroje různých skupin a jejich rozdělení dle poslechu hudebních ukázek
3.ročník
Žák
 umí vyjmenovat a zapsat pořadí křížků a béček
 ovládá čtení a psaní not v houslovém klíči g – c3
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 ovládá tvoření durových stupnic dle kvintového a kvartového kruhu
 seznámí se s moll stupnicí (paralelní C dur x a moll) – druhy mollových stupnic
 zná všechny běžné druhy taktů – 2/4, 3/4, 2/8, C
 dovede vytvořit kvintakord a jeho obraty
 enharmonická záměna – sluchová zkušenost
 ovládá označení: synkopa, triola, prima volta, seconda volta
 velké a čisté intervaly – prohloubení znalostí
 umí pracovat s rytmickými a intonačními cvičeními
 zná základní tempová a dynamická označení
 ovládá vyjadřovací prostředky hudby – poslechová činnost
 hudební nástroje – základní rozdělení - opakování
4.ročník
Žák
 nadále prohlubuje notovou orientaci a znalosti durových stupnic
 umí vytvořit mollovou aiolskou, harmonickou a melodickou stupnici podle stupnic
kvintového a kvartového kruhu – přehled stupnic moll na základě kvintového a
kvartového kruhu, tónický kvintakord
 ovládá rytmická cvičení (doplňování neúplných taktů)
 zná melodické ozdoby – seznámení s hudebními ukázkami
 dovede rozdělit hudební nástroje - strunné, dechové, bicí
 umí rozlišit zpěvné hlasy – soprán, alt, bas, tenor – poslech sborové hudební literatury
 ovládá tvoření všech odvozených intervalů – čisté, velké, malé, zvětšené, zmenšené
5.ročník
Žák
 chápe a umí používat pojmy dvojkřížek, dvojbéčko, transpozice
 osvojí si všechny hudební období od nejstarších hudebních památek až po současnost
 dokáže zařadit mnohé významné hudební osobnosti
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 zná významné české skladatele a jejich význam
 ovládá všechny stupnice dur a moll s příslušnými akordy a jejich obraty
 umí tempové, dynamické a agogické značky na základě hudebních i notových ukázek
 ovládá základní harmonické funkce – T,S,D
 ovládá tvoření zmenšených a zvětšených kvintakordů, dominantního septakordu
v příslušných tóninách
 ovládá notové orientace na základě využítí ve svém oboru
 hudební formy – seznámení a využití v konkrétních skladbách určitého nástroje
 zná obsazení orchestru
 dovede zaznamenat a reprodukovat jednoduchý rytmický útvar
Poznámka:
Pokud se z důvodu dojíždění nebo odpoledního vyučování stane, že některý žák nemůže ve
stanovenou dobu na hudební nauku docházet, je jeho povinností s učitelem hlavního oboru
doplnit veškerou probranou látku za daný školní rok. Na závěr obou pololetí musí žák
vykonat zkoušku z hudební nauky.

5.1.16 Vzdělávací předmět: Souborová hra
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Souborová hra
I. stupeň
4. ročník
Žák
 je schopen zapojit se do kolektivní hry
 chápe kolektivní odpovědnost za odvedenou práci
 průběžně uplatňuje znalosti a dovednosti získané ve studiu hlavního předmětu
 má aktivní zájem o hudbu
5. ročník
Žák
 zapojuje se do souborové hry
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 je schopen základní flexibilní reakce na ostatní hráče při hře
 je schopen orientace v notovém zápise podle vyznačených bodů (čísel taktů)
 dbá na přesnou souhru s ostatními spoluhráči
 uplatňuje vůči spoluhráčům morální vlastnosti
6. ročník
Žák
 je schopen koncentrace a
problémů tělesa při hře

základní sluchové sebekontroly při řešení konkrétních

 uplatňuje přednesové prostředky a dynamiku
 je schopen základní sluchové orientace ve skladbě
 vnímá hlasy ostatních spoluhráčů
 má zkušenosti s různými typy notového zápisu pro souborovou hru
7. ročník
Žák
 dokáže se plnohodnotně zapojit do souborové hry a je schopen flexibilní reakce
k ostatním spoluhráčům
 dbá na přesné nastudování svého partu
 využívá veškerých získaných technických a přednesových prostředků při hře i studiu
partu
 zná organizační principy souhry tělesa o více hráčích a umí na ně reagovat, případně je
i realizuje (gesta nástupů, ukončení, agogika, atd.)

II. stupeň
1. ročník
Žák
 uplatňuje veškeré doposud získané dovednosti z oblasti hlavního předmětu i
souborové hry I.stupně
 je schopen účelně a poučeně komunikovat o interpretaci skladby v rámci tělesa, je
schopen argumentů
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 uplatňuje vlastní kultivovaný projev při hře i doprovodných partů
 dokáže být dobrým rádcem i pomocníkem mladším žákům při zdolávání překážek
souhry tělesa
2. ročník
Žák
 aktivně vnímá hrané party ostatních spoluhráčů, dokáže pohotově reagovat na potřeby
aktuálních výrazových prostředků při souhře povahově blízkých partů
 snaží se o stylově poučenou interpretaci
 navrhuje metody nácviku souhry hráčů
 vzornou domácí přípravou a studiem svých partů motivuje mladší spoluhráče
k stejným pracovním postupům
3. ročník
Žák
 je schopen analyzovat interpretaci ostatních spoluhráčů a stanovit nedostatky
technické i stylové
 snaží se na základě vlastních zkušeností i experimentů dosáhnout optimálního
zvukového výsledku nejen svého partu ale i celého tělesa
 je schopen hry náročnějších skladeb zejména v požadavku obtížnosti souhry
 umí být pružným hráčem doprovodných partů stejně jako vedoucím hráčem s jasnou
vizí a hudební představou o budoucím výsledku
4. ročník
Žák
 disponuje bohatou praxí z kolektivních uskupení různé povahy, zná přednosti a úskalí
při hře v souboru
 je schopen samostatně řídit nastudování repertoáru souborové hry s ohledem na dobré
technické i stylové pojetí
 je připraven uplatnit získané dovednosti a schopnosti v případných vlastních
hudebních projektech
 je schopen zhodnotit význam morálně volních vlastností pro bezproblémovou
spolupráci lidského kolektivu

- 88 -



rozumí a má praktické zkušenosti s individuální a kolektivní odpovědností za
výsledek své práce

 disponuje zvukovou představivostí i v návaznosti na nástrojové možnosti

5.1.17 Vzdělávací předmět: Sborový zpěv
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Sborový zpěv
PHV
Žák:
 umí zopakovat jednoduchá rytmická cvičení
 umí zopakovat jednoduchá melodická cvičení
 zvládá dýchání – nádech – zadržení dechu – vypouštění dechu na „S“
 zazpívá jednoduchou lidovou i dětskou píseň s doprovodem klavíru
 sleduje sbormistrova gesta

I. stupeň
4. ročník
Žák
 zvládá správný pěvecký postoj a posez
 je schopen zopakovat jednoduchou melodii brumendo nebo na různé slabiky
 dokáže rozlišit dynamiku p a f
 zvládá dýchání – nádech – zadržení dechu – vypouštění dechu na „S“
 umí zpívat zpaměti
 správně artikuluje
5. ročník
Žák
 zvládá správný pěvecký postoj a posez
 je schopen zopakovat jednoduchou melodii brumendo nebo na různé slabiky
 dokáže rozlišit dynamiku p a f
- 89 -



zvládá dýchání – nádech – zadržení dechu – vypouštění dechu na „S“

 umí měkce nasadit tón
 dokáže zopakovat jednoduché rytmické cvičení
6. ročník
Žák:
 je schopen zopakovat jednoduchou melodii v rozsahu sexty
 dokáže rozlišit dynamiku p, mf a f
 orientuje se v notovém zápisu
 umí reagovat na sbormistrova gesta
 ovládá základy jevištního chování při vystoupení
7. ročník
Žák
 zvládá legatový zpěv
 je schopen zopakovat jednoduchou melodii v rozsahu sexty


dokáže rozlišit dynamiku v celé své škále

 orientuje se v notovém zápisu
 dokáže zopakovat jednoduché rytmické cvičení
 umí reagovat na sbormistrova gesta
 rozumí obsahu písně
 je schopen doprovodu na jednoduché rytmické nástroje
 umí používat svůj hlas v rozsahu oktávy s instrumentálním doprovodem
 dokáže rozlišit skladby z různých období a vhodně je interpretuje
 je schopen vnímat vyváženost hlasů ve sborové skladbě
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II. stupeň
1. ročník
Žák
 správně artikuluje
 umí používat svůj hlas v rozsahu oktávy
 udrží svůj hlas v jednoduchém dvojhlase a trojhlase
 dokáže rozlišit skladby z různých období a vhodně je interpretuje
 ovládá základy jevištního chování při vystoupení
 je schopen vnímat vyváženost hlasů ve sborové skladbě
2. ročník
Žák
 užívá vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu
 orientuje se v notovém zápisu vícehlasé skladby
 čistě intonuje v jednohlasých skladbách a capella
 ovládá základy jevištního chování při vystoupení
3. ročník
Žák
 užívá vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu
 orientuje se v notovém zápisu vícehlasé skladby
 čistě intonuje v jednohlasých skladbách a capella
 ovládá základy jevištního chování při vystoupení
4. ročník
Žák
 užívá vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu
 orientuje se v notovém zápisu vícehlasé skladby
 čistě intonuje v jednohlasých i vícehlasých skladbách a capella

- 91 -

 zpívá z listu jednodušší skladby
 ovládá základy jevištního chování při vystoupení

5.2 Taneční obor

Učební plán přípravného studia
Předmět
Přípravná taneční výchova

1

Poznámka k učebnímu plánu:
-

přípravné studium navštěvují děti od 6 let.

Učební plán základního studia I. stupně
Předmět

1. r.

2. r.

3. r.

4. r

5. r.

6. r.

7. r.

2

2

3

3

3

3

4

Taneční techniky
a
tvorba

Učební plán základního studia II. stupně
Předmět

1. r.

2. r

3. r.

4. r.

3

3

3

3

Taneční techniky
a
tvorba

Poznámky k učebnímu plánu:
 předmět Taneční techniky a tvorba v sobě zahrnuje taneční průpravu a taneční praxi v 1. a
2. ročníku I. stupně.
 předmět Taneční techniky a tvorba v sobě zahrnuje od 3. do 7. ročníku I. stupně klasický
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tanec, lidový tanec, současný tanec a taneční praxi.
 předmět Taneční techniky a tvorba v sobě zahrnuje od 1. do 4. ročníku II. stupně klasický
tanec, současný tanec a taneční praxi.
 předmět Taneční techniky a tvorba je plně v kompetenci a specializaci vyučujícího
tanečního oboru.
 v případě technické vyspělosti a dispozic žáků lze začít v klasické technice s výukou
špičkové techniky od 5. ročníku I. stupně.
 žáci se účastní svým vystoupením kulturních akcí města, ZUŠ.
 nejméně jednou za rok se žáci podílejí na přípravě vystoupení tanečního oboru a
prezentují taneční tvorbu.
 nejméně jedenkrát za rok rozvíjí taneční znalosti zhlédnutím profesionálního tanečního
vystoupení.
 součástí vzdělávání v tanečním oboru je spolupráce s korepetitorem, hodinovou dotaci
korepetice určuje ředitel školy po dohodě a potřebách s učitelem tanečního oboru
 SPD se na ZUŠ vyučuje pouze po povolení ředitele ZUŠ, učební plán si vypracuje učitel
tanečního oboru na základě vzdělávacích potřeb studentů na daný školní rok.
Charakteristika tanečního oboru
Tanečního obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a
tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní.
Snahou tanečního oboru je podchytit u dětí přirozenost a radost z pohybu, a podle míry jeho
schopností a zájmu, odborné vzdělání, které může uplatnit v neprofesionálních aktivitách i
v dalším studiu na profesionální úrovni.
Děti u nás mohou od 6 let navštěvovat přípravné studium, které je realizováno v předmětu
Přípravná taneční výchova.
Od 7 let projdou děti tzv. základním studiem I. stupně, které je sedmileté a je realizováno v
předmětu Taneční techniky a tvorba. Taneční techniky a tvorba jsou chápány jako
prostředek technického rozvoje, uměleckého růstu, tvořivosti, vyjádření a komunikace.
Na základní studium navazuje základní studium II. stupně, které je čtyřleté.
Studium pro dospělé se vyučuje pouze na základě povolení ředitelky školy. Učební plány
pro tento typ studia vytváří učitel hlavního oboru v každém školním roce individuálně pro
konkrétní skupinu.

- 93 -

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Přípravná taneční výchova
Žák:
 zvládá základní pohybové dovednosti pro získání návyku správného držení těla
 rozezná základní polohy na místě
 zvládá postavení v I. a II. pozici paralelní i mírně vytočené
 provádí jednoduché prvky obratnosti
 orientuje se v základních prostorových směrech a rozumí pojmům řada, zástup, kruh
 pohybuje se v prostoru přirozenou chůzí, během, poskočným krokem, cvalem
 dokáže pracovat ve dvojici, trojici, volné skupině i samostatně
 rozlišuje základní tempo (pomalu-rychle), hudební zvuk (vysoko-nízko), dynamiku
(silně-slabě)
 uplatňuje dětský projev prostřednictvím dětských pohybových a tanečních her se
zpěvy a říkadly
 používá náčiní v jednoduché formě

I. stupeň
1. ročník
Žák
 dodržuje správné držení těla v základních polohách na místě i v pohybu z místa
 orientuje se v základních přízemních polohách
 rozpozná základní části těla
 v průpravném cvičení na zemi vědomě pracuje s jednotlivými svalovými oblastmi
 je schopen vnímat pohyblivost kloubů horních i dolních končetin v polohách na místě
 v pohybu z místa využívá běhu, chůze, cvalu, poskočného kroku
 zvládá základní malé skoky na místě i z místa
 provádí základní gymnastické prvky na koberci
 rozpozná 2/4, 3/4 a 4/4 takt
 provádí základní taneční a pohybové hry s využitím náčiní
- 94 -

 vyjádří jednoduchým pohybem hudební změny tempa, dynamiky a melodie
 zvládá základní prostorové směry a pohyb po diagonále
 je schopen taneční spolupráce v menších skupinách i samostatně
 dokáže využít své pohybové fantazie při jednoduché improvizaci
 předvede jednoduchou choreografii
2. ročník
Žák
 vnímá nutnost správného držení těla na místě i v pohybu z místa
 je schopen zvyšovat sílu, pružnost, koordinaci a pohyblivost jednotlivých částí těla
 i těla jako celku v základních polohách na místě i ve stoji
 dokáže v prostoru reagovat na změnu směru vpřed a vzad v chůzi i běhu
 předvede silnější odraz a větší výšku skoku v poskocích, cvalu a výskocích
 uplatňuje chůzi, běh, poskočný krok, cval, výskoky, skoky, jednoduché otáčky a
obraty
 samostatně i v krátkých a jednoduchých kombinacích
 pracuje s tanečním náčiním samostatně i ve skupině
 ovládá jednoduché lidové taneční kroky a zatančí jednoduchý lidový tanec
 je schopen jednoduché taneční improvizace na vlastní náměty
 dovede využít pro pohyb prostorových možností
 reaguje jednoduchým pohybem na změny v hudebním doprovodu (zesilování
 zeslabování, ostře-vázaně), cítí v hudbě předtaktí, frázi i závěr
3. ročník
Žák
 zvládá správné držení těla v základních polohách na místě i v pohybu z místa
 je schopen uvědoměle ovládat jednotlivé svalové skupiny-izolace
 v pohybu v prostoru užívá běhu a chůze v různém tempu a rytmických obměnách a
v kombinaci s probranými prvky v pohybu z místa
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 chápe chůzi a běh bočně i s dostředivým vztahem
 vědomě přenáší váhu na paže, zvládá stoj na rukou s dopomocí
 zvládá prvky jednoduchých českých lidových tanců a dodržuje charakter stylu
provedení
 zatančí krátké lidové tance z Čech
 ovládá základy klasického tance – základní pozice horních končetin (0., 1., 2., 3.)a
dolních končetin (I., II., III. pozice), základní postavení čelem i bokem k tyči, provádí
základní prvky a skoky u tyče i na volnosti
 v drobných tanečních skladbách uplatňuje získané dovednosti z jednotlivých technik
 dokáže se pohybovat v prostoru po přímých a lomených dráhách s dostředivým
vztahem
 spolupracuje v různých skupinách i samostatně
 vyjádří formou improvizace náladu jednoduché hudební skladby
 uplatňuje při své tvorbě práci s náčiním
 zvládá náročnější gymnastické prvky při provedení na koberci
4. ročník
Žák
 používá trup jako základní opěrný systém
 chápe pojmy základní tělesná osa a centrum (těžiště) těla
 ovládá spojení dechu s pohybem
 zvládá základní převaly v přízemních polohách a rolování páteře
 provádí krátké pohybové vazby v různých polohách
 je schopen základní pohybové koordinace horních a dolních končetin v pohybu
v prostoru (chůze, běhy, poskočné kroky, výskoky, cvaly)
 provádí prvky obratnosti a jejich kombinace
 ovládá kroky sousedské, polonézové kroky, patospičkové kroky, dvojpolkové,
rejdování, trojdup a čtyřdup, natřásané
 zatančí český lidový tanec s využitím vyjmenovaných kroků
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 zvládá základní prvky klasické taneční techniky u tyče i na volnosti se zaměřením na
správné přenášení váhy na stojnou dolní končetinu a správné držení těla
 provádí základní prvky klasické taneční techniky u tyče i na volnosti v V. pozici a
základní skoky
 orientuje se v prostoru podle bodového členění klasické taneční techniky
 používá rekvizitu v taneční improvizaci
 dovede tanečně ztvárnit vhodnou hudební skladbu
 přistupuje tvořivě ke vzniku nových choreografií
5. ročník
Žák
 rozlišuje protažení v základní tělesné ose a v osách horních a dolních končetin
 zná pojem tělesné centrum a periferie
 pracuje s dechem v základních principech sbalení o otevření v základních polohách na
zemi
 rozlišuje vedený a švihový pohyb horních i dolních končetin a trupu
 provádí pohybové vazby na místě i v pohybu z místa
 zvládá skoky s výměnou dolních končetin (střižné, dálkové)
 ovládá náročnější prvky obratnosti (stoj na rukou, přemet stranou)
 ovládá kroky mazurkové, natřásané, obkročákové, kroky skočné, řezankové,
příklepové, maděr-polkové, šotyš-polkové
 je schopen zatančit lidový tanec s použitím zvládnutých kroků
 disponuje větší silou dolních končetin násobením jednotlivých prvků klasické taneční
techniky u tyče i na volnosti
 provádí základní prvky u tyče i na volnosti a základní skoky ve IV.pozici
 dovede v pohybovém vyjádření zapojit i výrazovou složku projevu
 chápe důležitost vhodného hudebního doprovodu k tanečním technikám
 při improvizaci pracuje samostatně i ve skupinách
 je schopen využít své osobité tvořivosti při nově vznikajících společných
choreografiích
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 dovede posoudit kvalitu provedeného pohybu
6. ročník
Žák
 rozumí pojmu opozice jako protitahu tělesných periferií
 přechází plynule do převalů po zemi vycházejících od tělesných periferií
 používá odtlačení pažemi od země pro posun do prostoru
 zvládá vazby vedeného a švihového pohybu
 používá jednoduchých otáček samostatně i v kombinacích s jinými prvky
 zvládá skoky s odrazem z obou dolních končetin a dopadem na jednu nohu v postupu
z místa
 orientuje se v základních druzích mateníků, kolečkových kroků se zaměřením na
Jihočeský region
 zvládá koordinaci pohybu dolních a horních končetin u všech základních prvků
klasické taneční techniky u tyče i na volnosti
 vědomě používá práce hlavy
 je schopen jednoduchých obratů u tyče i na volnosti
 samostatně řeší drobné prostorové, rytmické a výrazové úkoly
 dokáže využít rytmické nástroje pro řešení daných úkolů
 přistupuje s důvěrou a tvořivostí ke společné improvizaci ve skupině
 hodnotí výkony spolužáků stejně jako své vlastní
 užívá základního odborného názvosloví v rámci jednotlivých tanečních technik
7. ročník
Žák
 uplatňuje pohyb po spirále v centrální tělesné ose


zvládá složitější kombinace pohybových prvků ve vazbách v přízemních polohách, na
místě i v postupu z místa

 ovládá základní prvky lidových tanců se zaměřením na Jihočeský region a je schopen
zatančit lidový tanec
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ovládá základní pózy par terre klasické taneční techniky



zvládá základní malé a střední skoky klasické taneční techniky



orientuje se v jednotlivých tanečních technikách a je schopen předvést krátkou
pohybovou vazbu



používá odborného názvosloví jednotlivých tanečních technik



dokáže řešit složitější prostorové, rytmické a výrazové úkoly



používá hudební i nehudební doprovod

 uplatňuje ve svém projevu emocionální složku vyjádření pohybu
 aktivně se zapojuje do tvorby choreografií
 rozlišuje a dovede hodnotit kvalitu zhlédnutých tanečních představení, tak i svých
výkonů i spolužáků


je schopen veřejného vystoupení na absolventském koncertě

II. stupeň
1. ročník
Žák
 vnímá trup jako nositele základních energií
 chápe pohyb v prostoru v souvislosti s posunem těžiště těla
 uvědomuje si délku trvání a průběh pohybu
 rozlišuje dynamickou stupnici pohybu
 rozumí pojmu pohyb aktivní a pasivní
 využívá možnosti kontaktní improvizace úměrně svému věku
 zvládá prvky jednotlivých tanečních technik v rychlejším tempu a rytmických
kombinacích
 v klasické taneční technice prohlubuje sílu ve stojné dolní končetině prováděním
relevé-abaissé
 ovládá průpravu pro pirouette z V. a IV. pozice u tyče
 ovládá technické náročnosti v oblasti jednotlivých tanečních technik
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 rozlišuje pohybový slovník tanečních technik
 dokáže projevit vlastní názor při vytváření choreografie a přistupuje k tvorbě kreativně
 dokáže hodnotit a přijmout kritiku
2. ročník
Žák
 rozlišuje centrální a vedlejší těžiště a chápe jejich vzájemnou souhru
 cítí vnější prostor (prostředí, ve kterém se pohybuje) a vnitřní prostor (své vlastní tělo)
 rozumí vztahu pohybu a času (tempo, pauza, plynulost)
 používá vlivu dynamiky na změnu kvality pohybového slovníku a chápe vzájemné
propojení
 v klasické taneční technice provádí prvky u tyče na relevé
 zvládá průpravu pro pirouette z V. a IV. p. na volnosti
 ovládá velké pózy en l´air jako základ Adagia
 provádí skoky malého allegra se změnou épaulement
 improvizuje na základě vlastní fantazie a dokáže o vlastní improvizaci hovořit
 využívá kontaktní improvizaci pro práci ve skupině
 používá odborné názvosloví v rámci jednotlivých tanečních technik
 přináší při tvorbě své aktivní poznatky
 podílí se na kompozici a choreografii
3. ročník
Žák
 zvládá obtížnější pohyb jednotlivých tanečních technik
 dokáže používat studované taneční techniky ve vlastní pohybové tvorbě jednotlivě i ve
vzájemném spojení
 uvědomuje si vliv změny prostoru, délky trvání pohybu, změny dynamiky
 rozlišuje obsahovou rozdílnost vzájemných vztahů
 používá hudební i nehudební předlohy v taneční tvorbě
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 ovládá odborné názvosloví jednotlivých tanečních technik
 je aktivní a kreativní při tvorbě choreografií
 v klasické taneční technice ovládá základní obraty a otočky, polohu en l´air ,
arabesque par terre, skoky středního allegra
 je schopen vyjádřit vlastní názor na zhlédnutá taneční představení
4. ročník
Žák
 využívá časových proměn a prostorových i dynamických změn na obsah pohybu
 zvládá technickou obtížnost tanečních technik s cílem provádět je podle schopností
v co nejčistší formě
 získané dovednosti a znalosti umí použít při scénické tvorbě choreografií a vlastní
taneční improvizaci
 pracuje citlivě s hudební i nehudební předlohou
 je schopen vlastní i skupinové reflexe prováděných pohybů i choreografického díla
 v klasické taneční technice provádí složitější vazby probraných prvků, je schopen
pirouette z V. a IV. pozice
 a ovládá základní skoky velkého allegra
 dokáže diskutovat a hodnotit choreografické dílo


chápe tanec jako uměleckou disciplínu, která přináší do jeho života nové hodnoty

5.3 Výtvarný obor
Učební plán - Přípravné studium
Týdenní dotace

Předmět

PVV
Přípravná výtvarná tvorba

2
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Učební plán - Základní studium výtvarného oboru I. stupně
Předmět
Výtvarná tvorba

Týdenní dotace
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

2

3

3

3

3

3

3

Učební plán - Základní studium výtvarného oboru II. stupně
Předmět

Týdenní dotace
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Výtvarná tvorba

2,5

2,5

2,5

2,5

Výtvarná kultura

0,5

0,5

0,5

0,5

Poznámky k učebnímu plánu:
 přípravné studium je určeno pro žáky ve věku 6 a 7 let. Výuka probíhá ve skupině
6 – 14 žáků.
 zařazování žáků do ročníků ve výtvarném oboru je závislé na věku žáka, měřítkem
je zařazení v základní (střední) škole, kterou žák navštěvuje: 2. tř. ZŠ = 1. ročník atd.
 výuka probíhá ve skupině 6 – 14 žáků.
 studium pro dopělé se vyučuje ve všech oborech pouze na základě povolení ředitelky
školy. Učební plány pro tento typ studia vytváří učitel hlavního oboru v každém
školním roce individuálně pro konkrétního žáka či skupinu.
Charakteristika předmětu Přípravná výtvarná tvorba
Hlavním cílem přípravné výtvarné tvorby je získat a podpořit zájem žáků o výtvarnou tvorbu.
Žáci se hravou formou seznámí s technikami výtvarné tvorby, rozvíjí si tvořivost a fantazii.
Osvojují si schopnost naslouchat, samostatně se rozhodovat, s chutí experimentovat, hrát si.
Charakteristika předmětu Výtvarná tvorba
Hlavním cílem výtvarné tvorby je vlastní rozvoj osobnosti žáka – jeho sebeuvědomění, umění
vyjádření, rozvoj fantazie a tvořivosti, originálního myšlení a prožitku.
Základní studium I. stupně podporuje plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu
a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Žáci opouštějí ikonografická
schémata a nahrazují je volným ztvárněním podnětů. Základem veškeré výuky je projektová
výuka. Základní studium I. stupně je uzavřeno závěrečnou prací.
Základní studium II. stupně (dále ZS II. stupně) reaguje na dospívání žáků a z něho pramenící
porovnávání vlastní identity ve vztahu k okolnímu světu. Cesty k obsahu a formě odrážejí
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novou schopnost citově se ztotožnit s námětem a současně racionálně uvažovat, s nadhledem
experimentovat a argumentovat. Žáci si vybírají směr, který odpovídá jejich zaměření.
Studijní činnosti vyvažují volnou tvorbou, pro niž si volí vlastní téma a řeší jeho obsah
osobitou výtvarnou formou. Zkušenostem a znalostem, k nimž dospívají během studia, dávají
novou podobu. Studium II. stupně rovněž uzavírá závěrečná práce.
Výtvarná kultura prostupuje celou výukou - nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem,
člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde
o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v PVV a v ZS I. stupně
volný časový rozsah a není klasifikována.
Charakteristika předmětu Výtvarná kultura
Výtvarná kultura prostupuje celou výukou - nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem,
člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde
o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v PVV a v ZS I. stupně
volný časový rozsah a není klasifikována. V ZS II. stupně se informace řadí do přehledného
souboru znalostí, podobně jako v RS I. a II. stupně. Výtvarná kultura se zde stává předmětem
s vlastní časovou dotací a je klasifikována jako ostatní předměty.
Rozsah studijní látky je skromný. Tato skromnost je však jen zdánlivá. K osvojení studijní
látky dochází vrstvením zkušeností, dlouhodobě získávaných v experimentaci a tvorbě, nikoli
řazením znalostí. Výuka proto nepostupuje od nejjednodušších otázek k nejsložitějším, ale
přiměřeně věku se dotýká celé výtvarné problematiky. Struktura výuky se proto podobá
spirále, která se odvíjí, kolísá, vzdaluje a v nových situacích se vrací zpět.

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Přípravná výtvarná výchova
Žák
 výtvarně i slovně reaguje na zážitky a představy
 komunikuje s učitelem a s žáky nad svou výtvarnou prací
 hraje si s materiálem
 pracuje s náhodnou skvrnou
 mísí barvy
 aktivně poznává a užívá základní výtvarné techniky
 seznamuje se a porovnává ilustrativní tvorbu umělců
 reaguje na motivaci výtvarnou kulturou
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5.3.1 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Výtvarná tvorba
I. stupeň
1. ročník
Žák
 projevuje zájem o výtvarnou tvorbu
 s učitelem komunikuje
 spolupracuje se spolužáky v drobných úkolech
 ovládá grafomotoriku
 výtvarně vyjádří zadané téma
 pojmenovává barvy, umí je popsat
 pozná základní výtvarné materiály
 se setkává s ukázkami uměleckých děl
 parafrázuje vlastní tvorbou reprodukci nebo originál uměleckého díla
 poznává jemu dostupné oblasti umělecké tvorby
2. ročník
Žák
 spolupracuje se spolužáky při kolektivní práci
 vyjadřuje své názory a pocity nad svou prací a prací spolužáků
 umí výtvarně zpracovat a slovně vyjádřit pocity, představy a asociace
 ovládá základy práce s fotoaparátem
 zná základní barvy
 pozná výrazové možnosti linie
 sbírá výtvarné reprodukce
 spojuje téma výtvarných řad a projektů a výtvarného umění
 zkoumá výraz užitých materiálů v malbě nebo plastice

- 104 -

3. ročník
Žák
 otevřeně komunikuje s učitelem
 aktivně reaguje na podněty
 pozná základní výtvarné materiály a sám určí jejich využití
 samostatně se rozhoduje a volí téma své práce nebo techniky
 ve své práci využívá informační technologie
 umí výtvarně vyjádřit zadané téma a samostatně volí techniku
 pozná výrazové možnosti linie, druhy linie v závislosti na kreslícím nástroji
 umí využít možnosti kombinace technik
 dává do souvislosti informace o umění, vytváří si průřezový obraz
 porovnává různé oblasti výtvarného umění
 při parafrázování reprodukcí proměňuje jejich vlastnosti (barevnost, struktury)
4. ročník
Žák
 spolupracuje se spolužáky při kolektivní práci a je tvořivý
 ve své výtvarné tvorbě experimentuje
 hodnotí vytvořená výtvarná díla svá i spolužáků
 zpracovává výtvarné zkratky – značky
 zná základní a odvozené barvy
 v návaznosti na učivo ZŠ pozná umění pravěku a Egypta
 porovnává obě období
 experimentuje s parafrázováním reprodukcí
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5. ročník
Žák
 používá kompoziční struktury
 aktivně reaguje na podněty, inspiruje se fantazií i realitou
 umí používat základní i odvozené barvy
 experimentuje a vytváří si vlastní rukopis
 zná rozdíl mezi kresbou, malbou, grafikou
 v návaznosti na učivo ZŠ poznává umění antiky, ranně křesťanského a románského
umění
 definuje svůj vztah k výtvarnému umění
 ve své výtvarné činnosti využívá kontakty s výtvarným uměním
6. ročník
Žák:
 spolupracuje se spolužáky při kolektivní práci, experimentuje a respektuje práci
spolužáka
 hodnotí vytvořená výtvarná díla svá i spolužáků a zdůvodňuje svá stanoviska
hodnocení
 ve výtvarné tvorbě uplatňuje vlastní osobnost
 umí zachytit reálný tvar předmětů
 umí používat základní i odvozené barvy a jejich kombinace
 umí výtvarně ztvárnit prostor a převádí ho do výtvarného jazyka
 v návaznosti na učivo ZŠ poznává umění gotiky a renesance
 uplatňuje ukázky umění při vlastní tvorbě
 navštěvuje výstavy a popisuje své zážitky
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7. ročník
Žák
 otevřeně s učitelem komunikuje a umí obhájit své názory a stanoviska, která
prezentuje v praxi
 má vlastní kreslířský rukopis
 experimentuje s materiály i technikami
 zná perspektivu a umí ji převézt do výtvarného jazyka
 aktivně reaguje na podněty a prožívá jejich účinky a výtvarně je vyjadřuje
 hodnotí vytvořená výtvarná díla svá i spolužáků a vyjadřuje variantní návrhy nebo
návrhy na zlepšení
 vědomě používá obrazotvorné prvky
 dokáže realizovat svůj výtvarný záměr a cíl
 ve své práci umí samostatně využít informační technologie
 umí základní techniky psaní písma
 v návaznosti na učivo ZŠ pozná umění baroka a 19. století
 v parafrázi zasahuje svým vkladem do výtvarného díla
 definuje oblasti umění, kterým dává přednost a objasní příčiny tohoto zájmu

II. stupeň
1. ročník
Žák
 umí používat barevné kombinace
 samostatně dokáže realizovat svůj výtvarný záměr a cíl
 umí výtvarně ztvárnit prostor a pracuje s ním
 výtvarně proměňuje identitu svou i svého okolí
 umí používat základní druhy písma
 zvládá samostatnou přípravu materiálu pro výtvarnou tvorbu a její následnou instalaci
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2. ročník
Žák
 zná a umí používat perspektivu
 umí pracovat se světlem a stínem
 samostatně volí další kroky výtvarné řady
 ve své práci umí samostatně využít informační technologie (PC, fotoaparát,
videokameru)
 svou práci dokáže obhájit
 argumentuje, diskutuje a umí obhajovat své názory a stanoviska
3. ročník
Žák
 zná základní druhy písma a používá je ve svém výtvarném díle
 samostatně se rozhoduje a volí téma své práce a techniky
 pracuje s kompozicí v prostoru
 experimentuje, dotváří skutečnost
 umí používat videokameru a fotoaparát, dokumentační záznam převádí do výtvarné
řeči
 správně využívá odbornou terminologii
4. ročník
Žák
 aktivně reaguje na podněty, prožívá jejich účinky, výtvarně je vyjadřuje a čerpá
inspiraci pro svou další tvorbu
 vyjadřuje své pocity a poznání prostřednictvím informačních technologií
 ve své tvorbě umí vytvářet znaky a symboly
 umí si zcela samostatně volit náměty i způsoby své práce
 podílí se na utváření pravidel společné výtvarné tvorby
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5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu: Výtvarná kultura
II. stupeň
1. ročník
Žák
 prohlubuje své znalosti výtvarného umění z I. stupně
 navazuje na výtvarné umění svým vlastním výtvarným projevem
2. ročník
Žák
 orientuje se v dějinách umění
 formuluje své postoje k modernímu umění
 umí zařadit umělecké dílo do daného období
3. ročník
Žák
 sleduje vývoj moderního umění a architektury, vyhledává ji ve svém okolí
 vybírá si vhodné druhy umění jako svou profesionální přípravu
 jmenuje hlavní představitele jednotlivých období
4. ročník
Žák
 doplňuje si své znalosti moderního umění
 pojmenovává, porovnává, hodnotí a řadí myšlenky
 podle vnímaných účinků vztahuje umění k vlastní existenci

6 . Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Základní umělecká škola Vodňany, v rámci zachování rovného přístupu ke vzdělání a
otevřené školy pro všechny, přijímá ke studiu handicapované žáky, kteří u přijímacího
řízení prokáží předpoklady pro studium zvoleného studijního zaměření.
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1. Žáci se zdravotním postižením – tělesné, zrakové, sluchové, mentální postižení,
autismus, vady řeči, kombinované postižení, specifické poruchy učení.
2. Žáci se zdravotním znevýhodněním – chronická onemocnění, zdravotní oslabení,
ADHD, SPU.
3. Žáci se sociálním znevýhodněním
Žák s handicapem je ve škole vyučován na individuálních principech. Znamená
to, že jeho znevýhodnění je při výuce plně zohledněno, je mu sestaven individuální
vzdělávací plán (IVP). Stejně tak jsou pro něho vypracovány výstupy jednotlivých
ročníků studia. Plně zohledňují skutečné možnosti těchto žáků a integrují je do výuky.
Pokud postižení uchazeče o studium vyžaduje sestavení IVP s použitím speciálně
pedagogických metod práce, předloží rodiče vedení školy při zápise posudek
pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC),
ve kterém je porucha dítěte diagnostikována. Stejně tak může být diagnostika PPP či
SPC rodičům nebo zákonným zástupcům doporučena, pokud se u žáka objevují
příznaky některé poruchy vyžadující použití speciálně pedagogických metod při výuce.
Při vlastním pedagogickém procesu spolupracuje pedagog s rodiči či zákonnými
zástupci a může spolupracovat též s odbornými pracovišti.
Individuální vzdělávací plán je přizpůsoben potřebám žáka a jeho výukovému tempu.
Je navržen učitelem, schválen ředitelem školy a zanesen v třídní knize. Rovněž musí
být s jeho obsahem seznámeni rodiče.
Žáci jsou vyučováni v souladu se školním vzdělávacím programem. Při hodnocení
výsledků vzdělávání se zohledňuje druh, stupeň a míra postižení nebo znevýhodnění.
Škola vytváří materiální zázemí pro výuku znevýhodněných žáků.
Pro žáky sociálně znevýhodněné přijímá škola adekvátní kroky k umožnění studia ve
škole. K výuce každého sociálně znevýhodněného žáka je rovněž přistupováno
individuálně a diferencovaně. Pro tuto skupinu žáků je vybudován systém
zvýhodněných plateb úplaty za vzdělávání.
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7. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Žák je označen za mimořádně nadaného na základě posudku z PPP, SPC či jiného
akreditovaného speciálně pedagogického zařízení.
Žáci mimořádně nadaní, pokud to situace vyžaduje, jsou vzděláváni podle IVP,
který je sestaven dle jejich individuálních schopností a dovedností.

8. Hodnocení žáků
Nedílnou součástí výchovně vzdělávací práce školy je hodnocení žáků. Účelem
hodnocení je přispívat k odpovědnému vztahu žáka k výchově a vzdělávání v souladu
se školskými předpisy a poskytnout žákovi zpětnou vazbu, prostřednictvím níž získává
informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede zacházet s tím, co se
naučil, v čem se zlepšil a v čem chybuje. Nedílnou součástí hodnocení je vedení učitele, jak
má žák postupovat, aby přetrvávající nedostatky odstranil.

8.1 Zásady a způsoby hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 Pedagogičtí pracovníci zajišťují, aby žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků, popř.
osoby, které mají vůči nezletilým žákům vyživovací povinnost, byly včas
informovány o průběhu a výsledcích jejich vzdělávání .
 Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání žáků pedagogickými pracovníky je
jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné,
všestranné, pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné.
 Hodnocení v HO je vyjádřeno klasifikačním stupněm (dále jen „klasifikace“) nejméně
jednou měsíčně, zapsaným do žákovského sešitu a třídní knihy.
 Hodnocení v nehudebních oborech probíhá formou klasifikace do klasifikačních
archů, minimálně jednou za čtvrtletí.
 Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace, klasifikaci zdůvodňuje a
poukazuje na klady a nedostatky hodnocených jevů, výkonů a výtvorů. Po ústním
zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení
písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 14
dnů.
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 Učitel sděluje všechny známky, které bere v úvahu v celkové klasifikaci, zástupcům
žáka a to zejména prostřednictvím zápisů do žákovského sešitu současně se
sdělováním známek žákům.
 Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednávají na
pedagogické radě
 V případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje rodiče vyučující předmětu
a to prokazatelným způsobem.
 Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na předepsaném formuláři je vyjádřeno
klasifikačním stupněm.
 Slovní hodnocení může být v závěrečném hodnocení použito pouze v odůvodněných
případech a předem odsouhlaseno vedením školy.
 V posledním roce plnění docházky vydá škola žákovi závěrečné vysvědčení.

8.1.1 Hodnocení žáků PPK
 Výstupním formulářem je potvrzení, které je určeno pro žáky předškolního věku, což
zahrnuje výuku v Přípravném kolečku předškoláků. Formulář se vydává vždy na konci
školního roku.

8.1.2 Hodnocení žáků PHV
 Výstupním formulářem je potvrzení, které je určeno pro žáky předškolního věku, což
zahrnuje výuku v přípravním ročníku HO, TO a VO. Formulář se vydává vždy na
konci školního roku.

8.1.3 Hodnocení žáků I. a II. stupně
 V pololetí školního roku obdrží žák výpis vysvědčení a na závěr školního roku
oficiální vysvědčení. Na vysvědčení jsou uvedeny známky ze všech předmětů, které
žák v rámci výuky daného studijního zaměření absolvuje. Za každé studijní zaměření,
které žák ve škole navštěvuje, obdrží samostatné vysvědčení.


8.2 Kritéria hodnocení
 Výsledky vzdělávání žáka s ohledem na jeho individuální schopnosti, dovednosti a
výkonnostní maximum.
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 Úroveň dosažení školních ročníkových výstupů.
 Hodnocení u postupové zkoušky.
 Domácí příprava.
 Chování žáka.
 Aktivita žáka – veřejná prezentace, účast v soutěžích a festivalech, zapojení ve výuce,
návštěva koncertů, výstav a dalších veřejných akcí školy.

8.3 Klasifikační stupnice
8.3.1 Hodnocení v předmětech
Stupeň 1 – výborný
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní
předpoklady a individuálně je rozvíjí. Jeho projev je estetický, působivý, originální.
Chodí do hodin připraven, jeho příprava je soustavná. Osvojené vědomosti, dovednosti
a návyky aplikuje kreativně.
Stupeň 2 – chvalitebný
Žák je v činnostech aktivní, převážně samostatný, využívá své osobní předpoklady,
které úspěšně rozvíjí. Jeho projev je esteticky působivý, originální, ale má nedostatky.
Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje méně tvořivě.
Stupeň 3 – uspokojivý
Žák je v činnostech méně aktivní, méně samostatný a méně pohotový. Nevyužívá dostatečně
své schopnosti v individuálním i kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští
se v něm častých zásadních chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při
jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Chodí do výuky nepravidelně připraven.
Stupeň 4 – neuspokojivý
Žák v činnostech není aktivní a kreativní. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou
neuspokojivé. Úkoly řeší s častými, opakujícími se zásadními chybami. Získané
dovednosti, vědomosti a návyky aplikuje pouze se značnou pomocí učitele.
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Neprojevuje zájem ani snahu.

8.3.2 Celkové hodnocení žáka na vysvědčení
Prospěl(a) s vyznamenáním - pokud průměr celkové klasifikace není horší než 1,5 a hlavní
předmět je klasifikován stupněm výborný.
Prospěl(a) – při celkové klasifikaci není v žádném z předmětů hodnocen stupněm
neuspokojivý.
Neprospěl(a) – při celkové klasifikaci je v některém z předmětů hodnocen stupněm
neuspokojivý.

8.4 Způsob získávání podkladů pro hodnocení
Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věku žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu
klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.
Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména: soustavným diagnostickým
pozorováním žáků, sledováním jeho výkonů a připravenosti na vyučování, různými druhy
zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové...) kontrolními písemnými pracemi,
analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími.

8.5 Autoevaluace školy
Autoevaluace je významným nástrojem, který napomáhá zkvalitnění a zefektivnění
vzdělávání a výchovy ve škole.
Jedná se o zjišťování a porovnávání dat charakterizujících stav, kvalitu a efektivnost
vzdělávacího programu.
Důležitou součástí autoevaluace jsou cíle, které si škola stanovila, a to jak cíle strategické,
operační, tak i cíle dílčí, jejich reálnost a důležitost a posouzení, jak tyto cíle plní, jejich
aktuálnost, prioritu apod. Autoevaluace také obsahuje vymezené oblasti, ve kterých škola
dosahuje dobrých výsledků a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně
návrhů příslušných opatření.

8.5.1 Oblasti autoevaluace
Oblasti autoevaluace jsou obsaženy v sebehodnocení učitele, které je základním pilířem pro
zpracování autoevaluace školy.
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- Oblasti, ve kterých dosahuji dobrých výsledků.
- Oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření.
- Podmínky ke vzdělávání.
- Průběh vzdělávání.
- Kultura školy.
- Výsledky vzdělávání žáků.
- Připomínky k řízení školy a kvalitě personální práce.
- Úroveň výsledků práce, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým
zdrojům.

8.5.2 Cíle a kritéria autoevaluace
Cílem autoevaluace školy je zjistit aktuální informace o stavu školy a tím získat podklady pro
plánování a realizaci dalšího rozvoje školy.
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