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2. Charakteristika školy

2. 1 Počet oborů, velikost, pracoviště:

Vyučované obory:

HUDEBNIC (HO)

VÝC TVARNÝC  (VO)

TANEČ�NIC (TO)

Celková kapacita školy:

405 ža� ku.

Kde výuka probíhá?

ZUŠ�  Č�ernosice

Štrední� 403, Č�ernosice

Odloučená pracoviště:

Kulturne-spolecensky�  sa� l Mesta Č�ernosice, Mokropeska�  2027, Č�ernosice (TO)

ZŠ�  Č�ernosice, Pod skolou 447, Č�ernosice (hudební� nauka)

Karla Majera 317, Vsenory (HO, VO)

Masarykova 878, 252 19, Rudna�  (hudební� nauka) 

Špolkovy�  du. m , Š�kolska�  ul. 591, Rudna�  (HO, VO)
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2. 2 Historie školy
• Š�kola vžnikla v roce 1954, jako jednooborova� . V roce 1965 byl otevren vy� tvarny�  obor a 

v roce 1986 vžnikl obor tanecní�. V te� to podobe  pracuje skola dodnes. Ma�  3 odloucena�  
pracoviste : ZŠ�  Č�ernosice, kde sí�dlí� tanecní� obor, pracoviste  v Rudne� , žde pracuje 
hudební� a vy� tvarny�  obor a pracoviste  Vsenory, kde pracuje takte�ž  obor hudební� a 
vy� tvarny�.

• K vy�žnamne�  uda� losti v ž ivote  skoly dos lo v ža� r í� roku 2002, kdy se skola prestehovala 
do nove  opravene�  budovy „U Kantu. rku. “, cí�mž  se dostala žpet do prostor, kde se žacala 
její� historie. Autorem vily, kde dnes sí�dlí� ZUŠ� , je architekt Osvald Polí�vka (1859-1931), 
ktery�  se krome  jine�ho podí�lel na na�vrhu Obecní�ho domu na Na�mestí� Republiky v Praže.

• K 1. 1. 2003 se ZUŠ�  stala samostatny�m pra�vní�m subjektem. 
• Odloucene�  pracoviste  v Rudne�  ží�skalo v roce 2010 vhodne js í� prostory v nove  

žrekonstruovane�m Špolkove�m dome  a tí�m mohl by� t v Rudne�  otevreny�  i vy� tvarny�  obor.

2. 3 Charakteristika pedagogického sboru
• Š�kola ma�  v pru. meru 27 žamestnancu. , ž toho 25 pedagogu. . Nejví�ce jich vyucuje v 

hudební�m oboru. 
• Štrukturu skoly tvorí� pedagogicka�  a ume lecka�  rada, ktera�  v hudební�m oboru pracuje ve

trech predmetovy�ch komisí�ch vedeny�ch vedoucí�mi na� strojovy�ch sekcí�.
• Pedagogictí� pracovní�ci procha�žejí� pru. bežne  skolení�mi DVPP1 a rožs irují� sve�  

profesiona� lní� i pedagogicke�  schopnosti a dovednosti. 

2. 4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
• Protože je kvalitní� ume lecke�  vžde la�va�ní� ža� ku.  prvorady�m u� kolem skoly, du. sledne  

dba�me na dals í� vžde la�va�ní� pedagogicky�ch pracovní�ku. . 
• Prioritní�mi oblastmi DVPP jsou pedagogika, psychologie, nove�  metodicke�  postupy 

vy�uky, vedení� lidí� a v neposlední� rade  take�  pra� ce s vy�pocetní� a komunikacní� technikou.
• V uplynuly�ch letech absolvovala vets ina pedagogu.  skolení� a kuržy ty�kají�cí� se pra� ce 

s pocí�tacem. Čí�lem bylo ží�ska�ní� dovedností� pri rutinní� pra� ci na pocí�taci, komunikace 
prostrednictví�m elektronicke�  posty a využ í�va�ní� vy�pocetní�, komunikacní� a prežentacní� 
techniky ve vhodny�ch prí�padech i ve vy�uce ža� ku. .

• Vybraní� pedagogove�  absolvovali skolení� s graficky�m programem Photoshop a notacní�m
programem Šibelius. 

• Ucitele�  se pravidelne  u� castní� letní�ch hudební�ch kuržu. , oborovy�ch semina� ru.  a 
tematicky�ch skolení�.

2. 5 Dlouhodobé projekty
• spolupra�ce tanecní�ho oboru s hudební�m oborem ve folklorní�m souboru Pramí�nek a 

jeho lidovou kapelou
• „Audiovižua� lní� predna� sky o umení�“ ve spolupra� ci HO,VO,TO
• u� cast na regiona� lní�ch akcí�ch (vy� tvarne�  a hudební� souteže, folklorní� akce, tanecní� i jine�  

prehlí�dky)
• spolupra�ce s jiny�mi subjekty (dals í�mi skolami, spolky, cí�rkvemi, obcansky�mi 

sdružení�mi aj.)

1 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
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2. 6 Vybavení školy a její podmínky
• Budova skoly kapacitne  nepostacuje pro provož tanecní�ho oboru, ktery�  proto sí�dlí� v 

nevyhovují�cí�ch prostora� ch ža�kladní� skoly a tí�m nema�  pevne�  ža� žemí�, proto se skola 
dlouhodobe  snaž í� o ží�ska�va�ní� dals í�ch prostor nejen pro tento obor, ale i pro pra� ci 
komorní�ch te les a verejnou prežentaci pra� ce skoly. 

• Materia� lní� vybavení� skoly je le� ta rožs irova�no a systematicky obnovova�no. 
• Š�kola disponuje množství�m hudební�ch na� stroju. , ktere�  žapu. jcuje ža� ku. m.
• Š�kola pru. bežne  vybavuje i atelie�ry VO tak, aby mohla ža� ku. m nabí�dnout tvorbu 

nejru. žne js í�mi technikami.
• Š�kola postupne  rožs iruje vybavení� audiovižua� lní� technikou, kterou žapojuje do 

vy�ukove�ho procesu.

Š�VP ZUŠ�  Č�ernosice 
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3. Zaměření školy a její vize

Zaměření školy aneb co nabízíme?
• Priva�dí�me ža� ky do sveta umení�, duchovní�ch hodnot a rožkry�va�me pred nimi jeho taje, 

ža�koutí�, kra� su a obohacují�cí� dimenže.
• Šnaž í�me se ža�ky ve�st svetem umení� od jeho nejsnadne js í�ch forem, až  po nejža� r ive js í� 

vy�s iny na ža�klade  systematicke�ho vedení� a podnecova�ní� touhy po objevova�ní� 
nežna�me�ho.

• Pra� telsky�m, ale profesiona� lne  fundovany�m prí�stupem prova�dí�me ža�ky vsemi u� skalí�mi 
vžde la�vací�ho procesu.

• Pu. sobení�m na ža�ky prispí�va�me k jejich kultivaci.
• Ucí�me ža� ky respektovat a dodržovat pravidla, ktera�  jim poma�hají� procha�žet 

vyucovací�m procesem.
• Poma�ha�me ža� ku. m prekona�vat križova�  období� jak v oblasti vžde la�va�ní�, tak i v ž ivote .
• V ra�mci vžde la�va�ní� se snaž í�me plne  respektovat individualitu ža� ka a vyucova�ní� mu 

„s ijeme na mí�ru“.
• Ucí�me ža� ky pochopení�, respektu a toleranci k druhy�m.
• Ucí�me ža� ky  pracovat v kolektivu.
• Ucí�me ža� ky, že trpe liva� , systematicka�  a pravidelna�  prí�prava se vyplatí�.
• Vedeme ža�ky k vlastní� tvorivosti a tvorbe . Po celou dobu studia ma�me na žreteli krehky�

sve t detske�  fantažie, ktery�  se snaž í�me vní�mat a rožví�jet. 
• Na� roky na trpe livost a systematicnost  ovlivn ujeme mora� lne -volní� vlastnosti ža� ku. .
• Každy�  ža� k hudební�ho i tanecní�ho oboru ma�  možnost alespon  jednou ža skolní� rok 

verejne  vystoupit. Pro ža� ky vy� tvarne�ho oboru jsou urceny samostatne�  vy�stavy a 
doprovodne�  vy�stavy k akcí�m skoly.

• Pra� ce skoly vycha�ží� ž klasicky�ch ža�kladu. , ale soustredí�me se i na jine�  ža� nry – jažžovou, 
swingovou, historickou, folklo� rní� a jinou tematiku.

• Venujeme specia� lní� pe�ci talentovany�m ža� ku. m.
• Talentovane�  ža� jemce pripravujeme k prijí�mací�m žkouska�m a studiu na konžervatorí�ch, 

strední�ch a vysoky�ch skola� ch s ume lecky�m a pedagogicky�m žamerení�m.

Vize
• Čhceme by� t užna�vanou, respektovanou a pra� telskou institucí�, ktera�  nabí�ží� kvalitní� 

ume lecke�  vžde la�va�ní� ve trech oborech a je otevrena vsem, kdo po ume lecke�m 
vžde la�va�ní� touž í�.

• Venujeme se nejen vy� jimecne  nadany�m ža� ku. m, ale vsem de tem, ktere�  mají� chuť a jsou 
ochotni systematicky pracovat. Z takovy�ch ža� ku.  roste kulturní� a kultivovany�  na� rod, 
ktery�  miluje vse kra� sne� .

• Rožví�jí�me mežioborovou spolupra� ci.
• Nabí�ží�me žají�mava�  setka�ní� pro de ti, jejich rodice i verejnost, k cemuž  využ í�va�me i 

žahradu u skoly. Ta se tak sta�va�  mí�stem pro prí�jemna�  setka�va�ní� s kulturní�m 
programem.

• Čhceme by� t kulturní�m ostrovem, ktery�  nabí�ží� žají�mave�  programy a  projekty pro 
vsechny, nejen pro sve�  ža�ky. 

• Špolupracujeme s mestem a regionem a u� castní�me se jeho projektu. . Čhceme rožví�jet i 
styky s partnersky�mi mesty.

Š�VP ZUŠ�  Č�ernosice 
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4. Výchovné a vzdělávací strategie

• Čí�lem nasí� skoly je vychovat samostatnou osobnost s kvalitní�mi ume lecky�mi ža�klady s 
du. ražem na charakterove�  a mora� lne-volní� vlastnosti. Z� a�ky vedeme k žodpovednosti ža 
sve�  vžde la�va�ní� s nutností� jejich motivace pro celož ivotní� ucení�. Na prakticky�ch 
prí�kladech blí�žky�ch ža�kovi vysve tlujeme smysl a cí�l vy�uky a posilujeme jeho požitivní� 
vžtah k ucení�. 

• Vedeme žáka k samostatnosti a tvořivosti zejména při domácí přípravě i v hodinách výuky. 
Učíme žáky vyhodnocovat jejich činnosti. 

• V naukovy�ch ca� stech vy�uky ucí�me ža� ky vyhleda�vat, žpracova�vat a použ í�vat potrebne�  
informace ž ru. žny�ch dostupny�ch ždroju.  – knihovna, internet, masme�dia, tam, kde je to 
vhodne�  nebo kde to na�pln  studijní�ho žamerení� nebo predmetu vyžaduje, podporujeme 
použ í�va�ní� vy�pocetní� techniky. 

• Uplatn ujeme individua� lní� prí�stup k ža� kovi, cí�mž  prispí�va�me k rožví�jení� jeho 
individua� lní�ch dovedností�. 

• Klademe du. raž na utva� rení� ža� kova sebevedomí�, což  je klí�cove�  pro ume leckou 
komunikaci a pro požitivní� vžtah k umení� a ucení�. 

• Nabí�ží�me ru. žne�  efektivní� metody a formy ucení� (pri cvicení� na na� stroj, pri tanecní�m a 
vy� tvarne�m projevu apod.) a ucí�me je ža� ky použ í�vat. 

• Pri hodnocení� použ í�va�me prvky požitivní� motivace, ucí�me ža� ka neba� t se proble�mu. , 
proble�m není� hrožba, ale vy�žva. 

• Ucitel jde prí�kladem, sa�m se sta� le vžde la�va� , tí�m motivujeme ža� ka k celož ivotní�mu 
ucení�. Šoustavne  se vžde la�va�me ve sve�m oboru tak, abychom mohli ža� kovi 
žprostredkovat kontakt se soucasny�mi trendy a novy�mi požnatky. 

• Informujeme ža�ky i jejich rodice o aktua� lní� nabí�dce kulturní�ch akcí� a doporucujeme 
jejich na�vstevu. Komunikujeme a spolupracujeme s rodici tak, aby cha�pali du. lež itost a 
vy�žnam doma�cí� prí�pravy. Nabí�ží�me rodicu. m možnost žu� castnit se vy�uky jejich dí�te te. 

• Vedeme ža� ka k ty�move�  spolupra� ci a žodpovednosti ža spolecne�  ume lecke�  dí�lo. 
Vytva� r í�me ža� ku. m prostredí� pro jejich seberealižaci organižací� verejny�ch vystoupení�, 
vy�stav apod., tí�m jim umožn ujeme prož itek smysluplnosti jejich snažení�. 

• Klademe du. raž na mežioborovou spolupra�ci v ra�mci celoskolní�ch celorocní�ch projektu. . 
Preda�va�me ža� ku. m vedomosti a dovednosti tak, aby si doka� žali utvorit vlastní� na�žor  na 
ume lecke�  dí�lo analy�žou dí�la, použ ití�m metodiky jednotlivy�ch oboru.  atd. 

• Nabí�ží�me ža� ku. m celistvy�  pohled na oblast umení� prostrednictví�m mežioborove�  
spolupra�ce, pora�da�me koncerty vsech oboru.  spolu s vy�stavami a prežentacemi prací� 
vy� tvarne�ho oboru. Vedeme s ža� ky dialogy o hodnota� ch ume lecky�ch de l, vsechny 
metody a formy pra� ce prižpu. sobujeme veku a menta� lní�mu vy�voji ža� ka. 

• Vychova�va�me individuality nejen jako so� listy, ale i ža� roven  osobnosti schopne�  
spolupracovat, uplatnit se v souborech, každy�  ža�k žaž ije spolupra�ci v mensí�m ci ve ts í�m 
kolektivu. 

• Vedeme ža�ky vsech oboru.  ke každorocní� prežentaci pra� ce na verejnosti. UC castí� na 
pestry�ch aktivita� ch skoly jim ukažujeme i jine�  než  materia� lní� stra�nky ž ivota jako 
du. lež itou souca� st jejich soucasnosti i budoucnosti. Vybavujeme tak ža� ky dostatkem 
ume lecky�ch a kulturní�ch žkuseností� pro jejich ž ivot i pro vy�chovu jejich potomku. . 

Š�VP ZUŠ�  Č�ernosice 
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5. Podmínky vzdělávání
jsou nežbytne�  pro realižaci vžde la�va�ní� v hudební�m, vy� tvarne�m i tanecní�m oboru. 

Škola disponuje následujícími podmínkami:

I. Materiálně-technické, bezpečnostní a hygienické:
• ždrave�  prostredí� skoly podle platny�ch hygienicky�ch a bežpecnostní�ch norem
• prostorove  a hygienicky vhodne�  ucebny a dals í� prostory pro realižaci vsech oboru.  

vybavene�  potrebny�mi pomu. ckami umožn ují�cí� realižaci vžde la�vací�ch obsahu.  popsany�ch
v Š�VP v plne�m rožsahu

• vhodne�  prostory pro odkla�da�ní� odevu a obuvi (HO, VO), vhodne�  prostory k prevle�ka�ní� 
(TO)

• prostory umožn ují�cí� osobní� hygienu ža� ku.  a ucitelu.  s dostatecny�m poctem hygienicky�ch
žarí�žení� 

• didakticke�  pomu. cky, informacní� a komunikacní� technika a dals í� pomu. cky

II. Personální podmínky:
• pedagogictí� pracovní�ci s predepsanou odbornou a pedagogickou žpu. sobilostí�, schopní� 

da� le se vžde la�vat a žaražovat inovativní� žmeny do vžde la�va�ní�
• vedoucí� pracovní�ci s manažersky�mi schopnostmi, schopní� vytva� ret motivují�cí� prostredí�

a usilují�cí� o odborny�  a profesní� ru. st svu. j i svy�ch podrí�ženy�ch

III. Psychosociální podmínky:
bežpecne� , podnetne�  a motivují�cí� psychosocia� lní� klima skoly
ochrana ža� ku.  pred na� silí�m, s ikanou a dals í�mi patologicky�mi jevy

IV. Organizační podmínky:
• nastaveny�  optima� lní� rež im vy�uky v souladu s možnostmi a potrebami ža� ku. , ve shode  s 

obsahem vžde la�va�ní�
• funkcní� informacní� syste�m smerem k ža� ku. m, ucitelu. m, rodicu. m, partneru. m skoly a 

verejnosti
• funkcní� autoevaluacní� syste�m (sebehodnocení� skoly)

Š�VP ZUŠ�  Č�ernosice 
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6. Vzdělávací obsah uměleckých oborů

6. 1 Hudební obor

6. 1. 1 Studijní zaměření Předpřípravná a Přípravná hudební výchova

Charakteristika

Predmet predprí�pravna�  hudební� vy�chova ma�  ža u� kol rožví�jet v de tech v predskolní�m veku 
elementa� rní� hudební� schopnosti, podnecovat jejich ža� jem o hudbu a predevsí�m rožví�jet jejich 
pevecke�  schopnosti. To vse nena�silnou, hravou formou odpoví�dají�cí� jejich veku.

Da� le rožví�jí� a podnecuje ža� jem ža� ku.  o hudbu. Rožví�jí� pevecke�  schopnosti a dovednosti pri 
dodržova�ní� ža� sad hlasove�  hygieny. Pokla�da�  ža�klady teoreticky�ch žnalostí� a dovedností� 
osvojova�ní�m ža�kladu.  notopisu. Rožví�jí� rytmicke�  schopnosti.

Hravou formou priva�dí� ža�ky k touže po vlastní�m hudební�m vyjadrova�ní� pomocí� melodižace a 
rytmižace textu. , r í�kadel atd.

Prí�pravna�  hudební� vy�chova mu. že nava� žat na pra� ci PPHV2. Da� le rožví�jí� a podnecuje ža�kladní� 
hudební� schopnosti.

Pro děti od 5 do 8 let studium ve třech variantách:

1. PPHV: predprí�pravna�  hudební� vy�chova pro deti od 5 do 6 let (predskolní� vek), 
jednolete�

2. PHV: prí�pravna�  hudební� vy�chova - varianta jednoleta�  - pro de ti od 6 do 8 let

3. PHV: prí�pravna�  hudební� vy�chova - varianta dvouleta�  – pro de ti od 6 do 8 let

Učební plán I – jednoleté přípravné studium PPHV

Předmět 1. pololetí 2. pololetí

Předpřípravná hudební výchova 1 1

Celkový týdenní počet hodin 1 1

2 PPHV = předpřípravná hudební výchova
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Učební plán II – dvouleté přípravné studium PHV

Předmět 1. r. 2. r.

Přípravná hudební výchova 1 1

Příprava ke hře na nástroj* 0-1* * 1

Celkový týdenní počet hodin 1 (2) 2
* vy�uka probí�ha�  individua� lne  ci ve skupinka� ch na ža�klade  doporucení� ucitele a souhlasu ža�konne�ho ža� stupce 
ža� ka, ucební� osnovy – viž. ucební� osnovy jednotlivy�ch vyucovací�ch predmetu.
* * v první�m pololetí� jednolete�ho, nebo v první�m rocní�ku dvoulete�ho studia není� hra na na� stroj povinna� , odví�jí� se 
od schopností� a vyspe losti ža� ka a kapacity skoly

Učební plán III – jednoleté přípravné studium PHV

Předmět 1. pololetí 2. pololetí

Přípravná hudební výchova 1 1

Příprava ke hře na nástroj* 0,5-1* * 0,5-1

Celkový týdenní počet hodin 1,5 (2) 1,5 (2)
* vy�uka probí�ha�  individua� lne  ci ve skupinka� ch na ža�klade  doporucení� ucitele a souhlasu ža�konne�ho ža� stupce 
ža� ka, ucební� osnovy – viž. ucební� osnovy jednotlivy�ch vyucovací�ch predmetu.
* * v první�m pololetí� jednolete�ho, nebo v první�m rocní�ku dvoulete�ho studia není� hra na na� stroj povinna� , odví�jí� se 
od schopností� a vyspe losti ža� ka a kapacity skoly

Poznámky k učebnímu plánu PPHV

PPHV je urcena pro deti predskolní�ho veku, tžn. 5-6 lete� . Vy�uka probí�ha�  ve skupine  maxima� lne
12 ža� ku.  (pokud se podarí� skupinu vytvorit). Z� a� ci jsou prijí�ma�ni na ža�klade  prihla� sky.

Poznámky k učebnímu plánu PHV

PHV je urcena pro deti od 6 do 8 let, je vyucova�na ve skupine  maxima� lne  17 ža� ku. .
Z� a� ci jsou prijí�ma�ni na ža�klade  ža�pisu a prihla� sení�. Možny�  je i pru. žkum hudebnosti v 
matersky�ch skola� ch.

Za� jemci o studium stars í� 8mi let jsou na ža�klade  talentove�  žkousky prijí�ma�ni do 1. rocní�ku.

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Předpřípravná hudební výchova

Z� a� ci:
• rožví�jí� priroženou hudebnost
• doka�žou rožlis it individua� lní� a kolektivní� projev a ucí� se pracovat v kolektivu a podle 

žada�vany�ch pokynu.
• ucí� se res it žadane�  u� koly
• ucí� se spra�vne , ciste  žpí�vat
• rozvíjí schopnost přemýšlet o obsahu studovaných písniček a o možnosti je výtvarně ztvárnit
• žpí�vají� pí�sne  ve 2, 3 a 4 dobe�m taktu a ucí� se rožežna�vat v nich 1. dobu
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• rožví�jí� rytmicke�  cí�tení� vytleska�va�ní�m rytmu pí�snicek - jejich doprovodem na 
jednoduche�  orffovske�  na� stroje, vymy�s lení�m vlastní�ch rytmu. , jednoduchy�mi 
pohybovy�mi a rytmicky�mi hrami

• rožežna�vají� tempo a na� ladu pí�sní�

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravná hudební výchova

Z� a� ci:
• rožví�jí� priroženou hudebnost
• aktivne  se žapojují� do kolektivní� pra� ce
• res í� žadane�  u� koly
• osvojují� si ža�klady spra�vne�ho, ciste�ho žpevu a premy�s lí� o obsahu žpí�vane�ho textu
• rožví�jí� rytmicke�  schopnosti a dovednosti
• žvla�dají� ža�klady notopisu
• pracují� se ža�kladní�mi hudební�mi pojmy
• opakují� jednoduche�  rytmicke�  a melodicke�  motivy formou ožveny
• aktivne  pracují� s textem a ucí� se tvorit vlastní� melodie a naopak, k melodií�m tvorí� 

vlastní� texty
• pohybem vyjadrují� tempo, rytmus, pohyb melodie…
• ží�ska�vají� první� poslechove�   žkusenosti
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6. 1. 2 Vyučovací předmět Hudební nauka
Predmetem Hudební� nauka a volne  navažují�cí�ho predmetu Kulturní� semina� r  je realižova�na 
vžde la�vací� oblast Recepce a reflexe hudby, a je proto souca� stí� vsech studijní�ch žamerení� 
hudební�ho oboru.

Charakteristika

Hudební� nauka patrí� neodde litelne  ke hre na na� stroj. Z� a� k se žde vyucuje potrebny�m žnalostem
jako je hudební� notopis, ža�kladní� hudební� teorie, jež  mu usnadní� hru. Da� le se pomocí� 
interaktivní� vy�uky sežna�mí� se ža�kladní�mi hudební�mi na� stroji a u� vodem do de jin hudby. Od 
žaca� tku vy�uky jej budou prova�žet i poslechy hudební�ch uka�žek. Pomocí� interaktivní� vy�uky je 
ža� ku. m priblí�žen sve t klasicke�  ale i jine�  hudby, jež  v nem ma�  vžbudit jeste  ve ts í� ža� jem o hudbu 
a rožs í�r it jeho vedomosti. 

Učební plán

- viž. ucební� pla�ny vsech studijní�ch žamerení� hudební�ho oboru

Poznámky k učebnímu plánu 

• vy�uka probí�ha�  v rožsahu 1 vyucovací� hodiny ty�dne  v 1. – 5. rocní�ku I. stupne
• ža� ci, kterí� nemohou v odůvodněných případech navštěvovat kolektivní výuku Hudební 

nauky, mohou osnovy tohoto predmetu splnit individuálním studiem Hudební nauky 
vždy na podkladě žádosti rodičů, schválení ředitelem a vyučujícím předmětu Hudební 
nauka

• žák, který bude mít povolené individuální studium Hudební nauky musí být na konci 
pololetí a školního roku přezkoušen vyučujícím předmětu Hudební nauka a splnit 
požadavky dané vyučujícím

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hudební nauka

1. ročník
Z� a� ci:

• využ í�vají� durove�  stupnice do predžnamena�ní� 4# (G, D, A, E)
• využ í�vají� durove�  stupnice do predžnamena�ní� 4b (F, B, Es, As)
• da� le procvicují� rytmus ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu
• vytvorí� 4/4, 3/4, 2/4 takt dle sve�  fantažie
• umí� hudební� abecedu, žapsat noty g - g², ža�kladní� de� lky not a pomlky, kvintakord
• žnají� a už í�vají� toto hudební� na� žvosloví�: staccato, legato, ligatura, koruna, repetice, 

piano, mežžoforte, forte
• žpí�vají� jednoduche�  pí�sne
• aktivne  poslouchají� skladby klasicke�  hudby a sežnamují� se s na� stroji, orchestrem, 

u� lohou dirigenta
• žnají� pu. lto� n a cely�  to� n
• doka�žou vyjmenovat poradí� krí�žku.  a be�cek

2. ročník
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Z� a� ci:
• využ í�vají� durove�  stupnice do predžnamena�ní� 7# a 7b
• umí� vytvorit kvintakordy ke stupnicí�m
• žnají� pu. lto� n a cely�  to� n
• doka�ž í� pojmenovat ža�kladní� intervaly
• sežna�mí� se a umí� pojmenovat ža�kladní� dechove�  na� stroje drevene�  a žesťove�

3. ročník
Z� a� ci:

• ovla�dají� vsechny stupnice durove�
• požnají� druhy mollovy�ch stupnic (aiolska� , harmonicka� , melodicka� )
• rožumí� stavbe  stupnic a akordu.  dur i moll, urcí� intervaly, rožežnají� to� norod hrane�  

skladby
• sestaví� obraty ža�kladní�ch kvintakordu.  ž durovy�ch stupnic
• rožežnají� a umí� vytvorit intervaly ciste� , velke�  a male�
• cha�pou a už í�vají� nejdu. lež ite js í� hudební� pojmy, ožnacení� a na� žvosloví�
• orientují� se v ru. žny�ch hudební�ch uskupení�ch
• rožežnají� ža�kladní� harmonicke�  funkce

4. ročník
Z� a� ci:

• rožpožnají� stupnice a akordy durove�  a mollove�
• sestaví� obraty ža�kladní�ch kvintakordu.  durovy�ch a mollovy�ch stupnic
• ovla�dají� jednoduchou transpožici
• žažnamenají� a reprodukují� jednoduchy�  notovy�  ža�pis
• orientují� se v ru. žny�ch hudební�ch uskupení�ch
• cha�pou princip rožde lení� hlasu.  i hudební�ch na� stroju.  do skupin a identifikují� je
• pomocí� ža�kladní�ch harmonicky�ch funkcí� vytvorí� jednoduchy�  doprovod

5. ročník
Z� a� ci:

• orientují� se v historii a stylovy�ch období� hudby
• orientují� se v její�ch druží�ch a ve žpu. sobech její� interpretace
• aktivne  poslouchají� hudbu
• umí� vyja�drit svu. j hudební� na� žor
• žnají� ža�kladní� hudební� formy
• vytva� r í� vlastní� melodicke�  a rytmicke�  u� tvary
• propojují� teoreticke�  vedomosti s prakticky�mi dovednostmi, cha�pou vy�žnam tohoto 

spojení�
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6. 1. 3 Vyučovací předmět Kulturní seminář
Predmet Kulturní� semina� r  volne  navažuje na predmet Hudební� nauka a je jí�m realižova�na 
vžde la�vací� oblast Recepce a reflexe hudby.

Charakteristika

Kulturní� semina� r  sežnamuje ža� ky s rea� lny�m sve tem umení� – na�vstevou vy�stav, ž ivy�ch 
hudební�ch predstavení�, historicky�ch a jiny�ch architektonicky�ch pama� tek. Na hudební�ch 
interpretacní�ch semina� r í�ch se sežnamují� s interpretacní�mi ža�konitostmi. Utva� rejí� si celistvou 
predstavu o ume lecky�ch složí�ch nejen ž hlediska de jin hudby, ale i de jin vy� tvarne�ho umení�.

Učební plán

- viž. ucební� pla�ny vsech studijní�ch žamerení� hudební�ho oboru

Poznámky k učebnímu plánu 

• vy�uka probí�ha�  v blocí�ch (2 – 6ti hodinovy�ch)
• vy�uka probí�ha�  ve skole i mimo ni

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Kulturní seminář

Základní studium I. stupně

4. - 7. ročník
Z� a� ci:

• propojují� a uplatn ují� dosavadní� interpretacní� a teoreticke�  žnalosti
• orientují� se v ume lecky�ch složí�ch a jejich ža�kladní�ch teoreticky�ch charakteristika� ch
• aktivne  poslouchají� hudbu
• vyjmenují� ža�kladní� hudební� ža� nry a samostatne  vyhledají� jejich prí�klady
• navstevují� koncerty, vy�stavy a jine�  kulturní� akce ci pama� tky
• hodnotí� dane�  interpretacní� vy�kony a urcena�  ume lecka�  dí�la
• te�maticky se spolupodí�lí� na hodina� ch

Základní studium II. stupně

1. - 4. ročník
Študenti:

• hodnotí� poucene  interpretacní� vy�kony a vybrana�  ume lecka�  dí�la
• propojují� a uplatn ují� dosavadní� interpretacní� a teoreticke�  žnalosti
• orientují� se v ume lecky�ch složí�ch a jejich ža�kladní�ch teoreticky�ch charakteristika� ch
• aktivne  poslouchají� hudbu
• rožlis í� a v praxi uplatní� ru. žne�  interpretacní� styly a postupy 
• vyjmenují� ža�kladní� hudební� ža� nry a samostatne  vyhledají� jejich prí�klady
• navstevují� koncerty, vy�stavy a jine�  kulturní� akce ci pama� tky
• hodnotí� dane�  interpretacní� vy�kony a urcena�  ume lecka�  dí�la
• te�maticky se spolupodí�lí� na hodina� ch
• vypracují� pra� ci na dane�  te�ma
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6. 1. 4 Vyučovací předmět Hudebně interpretační seminář
Predmet volne  navažuje na predmety Hudební� nauka a Komorní� a souborova�  hra a je jí�m 
realižova�na predevsí�m vžde la�vací� oblast Recepce a reflexe hudby.

Charakteristika

Čí�lem predmetu je propojit individua� lní� schopnosti a hudební� dovednosti ža� ku.  s požnatky 
ž hudební� teorie, predstavit jim evropskou hudební� tradici v s irs í�ch historicko–kulturní�ch 
souvislostech, a sežna�mit je s rea� lny�m svetem umení� a principy kulturní�ho managementu.

Učební plán

- viž. ucební� pla�ny vsech studijní�ch žamerení� hudební�ho oboru

Poznámky k učebnímu plánu 

• vy�uka probí�ha�  v blocí�ch (2–6 hodinovy�ch)
• vy�uka probí�ha�  ve skole na dals í�ch vhodny�ch mí�stech (dle povahy aktivity)
• vy�uka je realižova�na formou rí�ženy�ch prežentací�, interpretacní�ch semina� ru. , exkurží� a 

hudební�ho praktika

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hudebně interpretační seminář

Základní studium I. stupně

4. - 7. ročník
Z� a� ci:

• propojují� sve�  hudební� dovednosti se ží�skany�mi hudebne–teoreticky�mi požnatky
• orientují� se v ume lecky�ch složí�ch a jejich ža�kladní�ch charakteristika� ch
• vyjmenují� ža�kladní� hudební� ža� nry a samostatne  vyhledají� jejich prí�klady
• žvolí� vhodne�  vy�ražove�  prostredky pro celkove�  vyžnení� skladby
• podí�lí� se na spolecne�m nastudova�ní� vybrane�ho hudební�ho dí�la

Základní studium II. stupně

1. - 4. ročník
Študenti:

• rožlis í� a v praxi uplatní� ru. žne�  interpretacní� styly a postupy 
• sestaví� vlastní� dramaturgii imagina� rní�ho koncertu ci festivalu
• podí�lí� se interpretacne  a organižacne  na spolecne�m nastudova�ní� vybrane�ho hudební�ho

(hudebne -dramaticke�ho) dí�la
• doka�ž í� žorganižovat žkousku a ve�st na� cvik dals í�ch hudební�ku.  (s podporou pedagoga) 
• hodnotí�  poucene  interpretacní�  vy�kony a vybrana�  ume lecka�  dí�la (kritiku žpracuje do

kra� tke�ho textu)
• žformuluje a obha� jí� pred ostatní�mi svu. j žpu. sob vní�ma�ní� ume lecke�ho dí�la
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6. 1. 5 Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na klávesové nástroje.
„Klaví�r je strunny�  u� derovy�  hudební� na� stroj (žvany�  te�ž  piano nebo fortepiano, žastarale te�ž  
pianoforte). Jeho žvuk vžnika�  chvení�m strun rožkmitany�ch u� derem dreveny�ch kladí�vek. Klaví�r 
mu. že by� t použ í�va�n jako so� lovy�  i doprovodny�  na� stroj“3,  v komorní� hre ci jako souca� st 
orchestru. Klaví�r ma�  že vsech na� stroju.  nejvets í� hudební� literaturu.

Učební plán Hra na klavír

Přípravné studium
– formou skupinove�  nebo individua� lní� vy�uky v rožsahu nejde� le 2 let - 1 hodina ty�dne

Základní studium I. stupně

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

Hra na klavír 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Hudební nauka 1 1 1 1 1

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Hudebně interpretační 
seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 16 - 17

Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hra na klavír 1-2 1-2 1-2 1-2

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Hudebně interpretační 
seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 8-9

3 Blížeji: http://cs.wikipedia.org/wiki/Klavír
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Studium pro dospělé
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví� reditel skoly 
na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky (žanesene�ho pedagogem v trí�dní� kniže). Vy�uka se 
uskutecn uje minima� lne  v rožsahu jedne�  vyucovací� hodiny ty�dne .

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na klavír

Přípravné studium
Na�plní� prí�pravne�ho studia je vžbudit u de tí� ža� jem a la� sku k hudbe , naucit se ji poslouchat a 
prož í�vat ji. Požnatky ží�skane�  v prí�pravne�  hudební� vy�chove  synchronižujeme s hrou na na� stroj. 
Rožví�jí�me jeho hudebnost pomocí� her, rí�kadel, melodií� a pí�sní� hrany�ch u klaví�ru.

Z� a� k:
• se sežnamuje s na� strojem
• spra�vne  sedí� u klaví�ru
• orientuje se na kla�vesnici
• hraje portamento jednotlivy�mi prsty
• hraje legato skupinami prstu.
• opakuje kra� tke�  rytmicke�  a melodicke�  motivy
• žahraje a transponuje jednoduchou pí�sen

Přijímací zkouška do 1. ročníku:
2 skladbicky ru. žne�ho charakteru, ž toho 1 lidova�  pí�snicka

Základní studium I. stupně

1. ročník
Z� a� k:

• spra�vne  sedí� u na� stroje
• drž í� uvolnene  te lo a ma�  priroženy�  tvar ruky
• žvla�da�  ža�kladní� druhy u� hožu – portamento, staccato, legato
• se orientuje ve snadne�m notove�m ža�pisu
• žahraje snadne�  lidove�  pí�sne  podle sluchu s jednoduchy�m doprovodem
• žahraje jednoduche�  kra� tke�  skladby ž not ci žpameti

Postupová zkouška
3 skladbicky, ž toho 1 pí�snicka dle sluchu s jednoduchy�m doprovodem
2 skladbicky ru. žne�ho charakteru

2. ročník
Z� a� k:

• ovla�da�  hru jednoduchy�ch stupnic každou rukou žvla� sť pres 1 okta�vu
• hraje to� nicky�  kvintakord s obraty každou rukou žvla� sť
• dba�  na kvalitu to� nu, snaž í� se vní�mat na� ladu hudby a vyja�drit ji
• orientuje se ve snadne�m partu houslove�ho i basove�ho klí�ce
• rožpožna�va�  roždí�ly v tempech a žvla�da�  ža�kladní� agogicke�  žmeny
• hraje jednoduche�  skladbicky ctyrrucne  s ucitelem nebo se spoluža� kem
• pokracuje ve hre a u� prava� ch pí�sn ove�ho ža�nru a improvižuje male�  hudební� formy

Postupová zkouška
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1 stupnice dur a akord k dane�  stupnici
2 skladby ru. žne�ho charakteru
1 skladba s vlastní�m doprovodem
3. ročník
Z� a� k:

• rožví�jí� pianisticke�  na�vyky a dovednosti, a to jak v oblasti prstove�  techniky, tak i 
v oblasti u� hožove�  kultury

• hraje durove�  i mollove�  stupnice od bí�ly�ch kla�ves pres 2 okta�vy
• hraje to� nicky�  kvintakord s obraty k dane�  stupnici (dohromady nebo žvla� sť)
• použ í�va�  pri hre peda� l
• pri interpretaci ru. žny�ch skladeb již  doka�že dobre pochopit jejich charakter
• doprova� ží� žna�me�  pí�sne  nebo vlastní� melodie pomocí� ža�kladní�ch harmonicky�ch funkcí� 

(T, Š, D)
• ždokonaluje ctyrrucní� hru
• rožví�jí� studium ví�cehlasy�ch skladeb

Postupová zkouška
• 1 stupnice dur nebo moll dohromady v rovne�m pohybu pres 2 okta�vy
• akordy k dane�  stupnici žvla� sť
• 1 etuda
• 2 skladby ru. žne�ho charakteru

4. ročník
Z� a� k:

• hraje stupnice v protipohybu i v rovne�m pohybu pres 2 okta�vy
• hraje to� nicky�  kvintakord s obraty tenuto, staccato i rožložene
• pokracuje ve ždokonalova�ní� pedaližace
• hraje melodicke�  oždoby (prí�raž, na� tryl, mordent)
• skladby hraje ž not nebo žpameti
• pokracuje v u� prava� ch doprovodu vlastní�ch nebo prejaty�ch skladeb
• umí� žahra� t jednoduche�  skladby ž listu
• rožví�jí� studium ví�cehlasy�ch skladeb
• ždokonaluje se ve ctyrrucní� hre nebo komorní� hre
• žapojí� se do kolektivní� hry

Postupová zkouška
1 stupnice moll v rovne�m pohybu pres 4 okta�vy
akordy k dane�  stupnici
1 dels í� nebo 2 kra� tke�  etudy
2 prednesove�  skladby (1 skladba ž období� baroka nebo klasicismu, druha�  skladba romanticka�  
nebo ž 20. – 21. století�, mu. že by� t i ctyrrucní�)

5. ročník
Z� a� k:

• hraje stupnice v rovne�m a kombinovane�m pohybu
• hraje ctyrhlase�  akordy s obraty každou rukou žvla� sť (u male�  ruky dominantní� 

septakord)
• hraje velky�  rožklad kvintakordu každou rukou žvla� sť
• hraje na� rocne js í� a dels í� skladby ž not nebo žpameti
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• rožví�jí� hru etud i prednesovy�ch skladeb s odpoví�dají�cí�m vy�ražem
• ždokonaluje se ve hre ž listu, ctyrrucní� hre ci komorní� hre
• upravuje doprovody pí�sní� podle kytarovy�ch žnacek
• žapojí� se do kolektivní� vy�uky

Postupová zkouška
1 durova�  nebo mollova�  stupnice
ctyrhlasy�  akord s obraty k dane�  stupnici (dominantní� septakord) každou rukou žvla� sť
1 dels í� etuda nebo 2 kra� tke�
2 prednesove�  skladby (1 skladba ž období� baroka nebo klasicismu, druha�  skladba romanticka�  
nebo ž 20. – 21. století�, mu. že by� t i ctyrrucní�)

6. ročník
Z� a� k:

• hraje stupnice dur a moll v rovne�m nebo kombinovane�m pohybu v rychlejs í�m tempu
• hraje ctyrhlasy�  akord s obraty tenuto, staccato a rožložene  dohromady
• hraje velky�  rožklad kvintakordu s obraty žvla� sť
• ždokonaluje svou technickou u� roven  a u� hožovou kulturu
• se žapojuje do komorní� hry dle možnosti skoly
• se ždokonaluje ve hre ž listu
• se ždokonaluje v jednoduchy�ch improvižací�ch
• se žapojí� do kolektivní� vy�uky

Postupová zkouška
1 durova�  nebo mollova�  stupnice v rychlejs í�m tempu
ctyrhlasy�  akord k dane�  stupnici s obraty dohromady
velky�  rožklad kvintakordu pres 4 okta�vy žvla� sť
1 dels í� etuda nebo 2 kra� tke�
2 prednesove�  skladby (1 skladba ž období� baroka nebo klasicismu, druha�  skladba romanticka�  
nebo ž 20. – 21. století�)

7. ročník
Z� a� k:

• hraje stupnice dur i moll kombinovane
• hraje velky�  rožloženy�  akord pres 4 okta�vy
• hraje ctyrhlasy�  akord dohromady
• opakuje technicke�  prvky dle potreby
• uplatn uje sluchovou sebekontrolu
• interpretuje primerene  obtí�žne�  skladby ru. žny�ch stylu.  a ža�nru.  po technicke� , vy�ražove�  a 

obsahove�  stra�nce
• uplatn uje ží�skane�  žnalosti a dovednosti v cele�m rožsahu na� stroje
• využ í�va�  dynamiku, tempove�  rožlisení�, vhodnou artikulaci, fra� žova�ní� a agogiku
• žvla�da�  hru primerene  obtí�žny�ch skladeb ž listu
• aktivne  se u� castní� ctyrrucní� nebo komorní� hry dle možností� skoly
• studium I. stupne  ukoncí� ža� k veřejným absolventským koncertem

Z� a� k mu. že v prí�pade  ža�važny�ch du. vodu.  ukoncit I. stupen  závěrečnou zkouškou v 
rozsahu: 1 stupnice, 1 dels í� etuda, 1 prednesova�  skladba.
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Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

1.-4. ročník
Študent:

• behem studia na druhe�m stupni využ í�va�  doposud ží�skane�  žnalosti a dovednosti 
k vyja�drení� svy�ch predstav

• nada� le ždokonaluje interpretaci, a to jak po stra�nce technicke� , tak i prednesove�
• ma�  primereny�  prehled a žnalosti o ru. žny�ch stylovy�ch období�ch a ža�nrech
• je schopen žformulovat a vyja�drit svu. j na� žor na interpretaci skladeb ru. žny�ch stylovy�ch 

období� a ža�nru.
• uplatn uje ží�skane�  žnalosti a dovednosti v cele�m rožsahu na� stroje
• podle sve�ho ža� jmu a preferencí� využ í�va�  svy�ch posluchacsky�ch a interpretacní�ch 

žkuseností� a ží�skany�ch vedomostí� a dovedností� k samostatne�mu studiu novy�ch skladeb
a vyhleda�va�ní� skladeb podle vlastní�ho vy�beru

• doka�že žahra� t ž listu jednoduche�  skladby, hraje ctyrrucní� skladby, žahraje jednoduche�  
doprovody, spolupracuje pri komorní� hre v souborech nebo ansa�mblech ru. žne�ho 
složení� podle individua� lní�ch schopností� a možností� skoly

• ukončí� studium II. stupně veřejným absolventským koncertem
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6. 1. 6 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje. 
Zobcova�  fle� tna je dreveny�  dechovy�  na� stroj pocha�žejí�cí� ž lidove�  pí�sťaly (podobnou konstrukci 
mají� pí�sťaly  varhan); hra� c fouka�  do na�ustku, vžduch se v režonancní� komore de lí� na dva 
proudy, první� opoustí� ste rbinu a druhy�  vibrují�cí� procha�ží� rovnou trubicí�. Otvory vrtane�  v 
trubici se žakry�vají� nebo odkry�vají� hra� covy�mi prsty. Nevy�hodou je omežena�  dynamika, tj. 
možnost menit hlasitost hrane�ho žvuku, neboť pri silne js í� hre docha� ží� soucasne  k prelaďova�ní� 
na� stroje (žvy�sena�  frekvence to� nu). Na žobcovou fle� tnu mohou hra� t de ti již  od predskolní�ho 
veku, ve ktere�m se casto take�  využ í�va�  pro její� "ždrave�  dy�cha�ní� podporují�cí�" funkci. Uplatnení� 
žobcove�  fle� tny od sopraninove�  po basovou ji da�va�  vyniknout žejme�na v komorní� a souborove�  
hre.4

Učební plán Hra na zobcovou flétnu

Přípravné studium
– formou skupinove�  nebo individua� lní� vy�uky v rožsahu nejde� le 2 let - 1 hodina ty�dne

Základní studium I. stupně

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

Hra na zobcovou flétnu 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Hudební nauka 1 1 1 1 1

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Hudebně interpretační 
seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 16 - 17

4 http://cs.wikipedia.org/wiki/Zobcová_flétna
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Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hra na zobcovou flétnu 1-2 1-2 1-2 1-2

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Hudebně interpretační 
seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 8 - 9

Studium pro dospělé
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví� reditel skoly 
na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky (žanesene�ho pedagogem v trí�dní� kniže). Vy�uka se 
uskutecn uje minima� lne  v rožsahu jedne�  vyucovací� hodiny ty�dne .

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na zobcovou flétnu

Přípravné studium
Z� a� k:

• ví�, jak a ž jaky�ch ca� stí� je na� stroj složen, jak se ma�  držet a jak se na ne j hraje
• vytvorí� a žahraje lehke�  rytmicke�  i melodicke�  u� tvary bež žnalosti not
• žvla�da�  hmaty a noty v rožsahu g¹ - d²
• žna�  jme�na not v rožsahu to� nove�  rady c¹ - c²
• nadechuje se spra�vne
• doka�že hra� t na na� stroj formou hry
• žahraje lehkou pí�sen  podle sluchu
• žahraje jednoduchou pí�sen  podle not v rožsahu g¹ – d²
• doka�že vycistit a umy�t na� stroj

Postupová zkouška
dve  jednoduche�  pí�sne  ž not anebo žpameti

Základní studium I. stupně

1. ročník
Z� a� k:

• umí� žahra� t lidovou pí�sen  žpameti
• cte noty v notove�  osnove
• doka�že dobre ovla�dat na� stroj
• dodržuje spra�vne�  držení� na� stroje
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• použ í�va�  spra�vne�  bra�nicní� dy�cha�ní�
• žahraje s doprovodem jine�ho na� stroje
• použ í�va�  spra�vnou artikulaci
• použ í�va�  rožsah c¹ - d²

Postupová zkouška
Č dur žpameti
2 cvicení� nebo etudy ž probrane�  skoly
vybrana�  skladba s doprovodem

2. ročník
Z� a� k:

• umí� žahra� t stupnice a akordy do 2# a 2b
• ucí� se improvižovat dle svy�ch schopností�
• dovede hra� t v duu
• žahraje jednoduche�  melodie žpameti
• rožví�jí� pra� ci s dechem a jažykem
• doka�že hra� t legato
• rožvine jednoduchou hru ž listu

Postupová zkouška
1 stupnice a akord žpameti
2 etudy nebo cvicení� ž probí�rane�  la� tky
1 skladba s doprovodem

3. ročník
Z� a� k:

• orientuje se v jednoduchy�ch hudební�ch u� tvarech (notove�m ža�pisu)
• prohlubuje schopnosti hry ž listu
• rožví�jí� se v komorní� hre s dals í�mi ža� ky
• využ í�va�  tempova�  žname�nka, dynamiku, rytmus
• pracuje s dechem, použ í�va�  bra�nicní� dy�cha�ní�, spra�vne�  držení� te la
• doka�že žahra� t stupnice dur a moll do 3# a 3b

Postupová zkouška
1 stupnice durova�  a 1 mollova�  s kvintakordem žpameti
2 etudy nebo 2 cvicení�
1 prednesova�  skladba s doprovodem

4. ročník
Z� a� k:

• doka�že žahra� t stupnice a akordy do 5# a 5b
• žahraje dels í� prednesovou skladbu i žpameti
• rožví�jí� se v komorní� hre
• orientuje se v melodii a rytmu
• doka�že pracovat s dynamikou
• doka�že se podí�let na vy�beru repertoa� ru

Š�VP ZUŠ�  Č�ernosice 



26

Postupová zkouška
1 stupnice durova�  a 1 mollova� , prí�slusne�  akordy žpameti
2 etudy nebo cvicení�
1 skladba prednesove�ho charakteru s doprovodem

5. ročník
Z� a� k:

• ovla�da�  vsechny stupnice a akordy do 6# a 6b
• je schopen žahra� t i v souboru (ru. žne�ho obsažení�)
• vytva� r í� melodie a rytmicke�  u� tvary
• samostatne  pracuje s dynamikou
• strí�da�  fle� tny (napr. sopra�novou, altovou fle� tnu)

Postupová zkouška
1 stupnice durova�  a 1 mollova� , prí�slusne�  akordy žpameti
2 kontrastní� etudy nebo cvicení�
1 skladba s doprovodem

altova�  fle� tna: 
1 stupnice durova�  a 1 mollova� , prí�slusne�  akordy žpameti
1 etuda nebo kra� tke�  cvicení� ž not

6. ročník
Z� a� k:

• žvla�da�  tež s í� prstova�  cvicení�
• hraje ž listu
• využ í�va�  dynamiku a tempova�  rožlisení�
• žvla�dne samostatne  nastudovat težs í� skladbu
• dovede hra� t v souboru

Postupová zkouška
1 stupnice durova�  a 1 mollova� , prí�slusne�  akordy žpameti
1 etuda nebo cvicení�
2 skladby ž probí�rane�  la� tky s doprovodem

7. ročník
Z� a� k:

• vní�ma�  na� ladu skladby a interpretuje jí�
• dovede žahra� t stupnice s akordy do 7# a 7b
• žvla�da�  hru ž listu, improvižaci
• žapojuje do hry ží�skane�  technicke�  i vy�ražove�  dovednosti
• využ í�va�  dynamiku, tempova�  rožlisení�, artikulaci, fra� žova�ní� a agogiku v cele�m rožsahu 

na� stroje
• podle svy�ch schopností� žahraje skladby ru. žny�ch ža�nru.
• žvla�da�  elementa� rní� transpožici podle svy�ch schopností�
• doka�že samostatne  nastudovat skladbu odpoví�dají�cí� jeho schopnostem
• tvorí� kvalitne  to� n a barvu to� nu
• uplatn uje žnalosti a dovednosti v cele�m rožsahu na� stroje
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• uplatn uje se v komorní�ch ci jiny�ch souborovy�ch seskupení�ch
• studium I. stupne  ukoncí� ža� k veřejným absolventským koncertem

Z� a� k mu. že v prí�pade  ža�važny�ch du. vodu.  ukoncit I. stupen  závěrečnou zkouškou v 
rozsahu: 1 durova�  a 1 mollova�  stupnice, akordy k dany�m stupnicí�m žpameti, 1 etuda 
nebo cvicení�, 2 prednesove�  skladby ž probí�rane�  la� tky (ru. žne�ho hudební�ho stylu s 
doprovodem druhe�ho na� stroje).

Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

1. - 3.ročník
Študent:

• hraje stupnice dur a moll
• hraje stupnice cika�nske� , celoto� nove� , pentatoniku a bluesove�  stupnice
• umí� hra� t akordy v dany�ch stupnicí�ch
• hraje ž listu
• hraje v komorní�m souboru
• prohlubuje žnalosti hry ž listu
• improvižuje

4. ročník
Študent:

• využ í�va�  s iroke�  spektrum technicky�ch a vy�ražovy�ch žnalostí� a žkuseností�
• uplatn uje ží�skane�  žnalosti a dovednosti v cele�m rožsahu na� stroje
• doka�že se samostatne  orientovat v notove�m ža�pise
• doka�že samostatne  res it problematiku techniky na� stroje
• brilantne  ovla�da�  bra�nicní� dy�cha�ní�, artikulaci, fra� žova�ní� pri na� cviku a interpretaci
• doka�že pracovat s barvou to� nu a jeho kvalitou
• posloucha�  interprety hrají�cí� na žobcove�  fle� tny a jine�  na� stroje
• ží�ska�va�  vlastní� na� žor na interpretaci skladeb ru. žny�ch ža�nru.  a stylu.
• doka�že interpretovat vlastní� na� žor na provedena�  dí�la
• doka�že analyžovat pra� ci vlastní� i ostatní�ch 
• umí� žahra� t ž listu
• hraje ž listu v komorní� hre ci jiny�ch souborovy�ch uskupení�ch
• podí�lí� se na spolecne�m žvuku, vy�ražu a žpu. sobu interpretace
• dovede samostatne  interpretovat težs í� prednesova�  dí�la, vyhledat skladby podle 

vlastní�ho vy�beru
• využ í�va�  posluchacsky�ch schopností� k samostatne�mu studiu
• ukončí� studium II. stupně veřejným absolventským koncertem
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6. 1. 7 Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje.
Prí�cna�  fle� tna je dreveny�  dechovy�  na� stroj (prestože se dnes prí�cne�  fle� tny vyra�be jí� predevsí�m 
ž kovu, její� stavba a žvukove�  vlastnosti ji sta� le radí� k dreveny�m dechovy�m na� stroju. m). Je 
tradicne  žastoupena ve vsech symfonicky�ch, dechovy�ch a komorní�ch orchestrech, velke�  využ ití�
ma�  i v komorní� hudbe , casto se použ í�va�  v jažžu i novy�ch ža�nrech a stylech.

Učební plán Hra na příčnou flétnu

Přípravné studium
- formou skupinove�  nebo individua� lní� vy�uky v rožsahu nejde� le 2 let - 1 hodina ty�dne

Základní studium I. stupně

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

Hra na příčnou flétnu 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Hudební nauka 1 1 1 1 1

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Hudebně interpretační 
seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 16 - 17

Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hra na příčnou flétnu 1-2 1-2 1-2 1-2

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní hra a souborová hra

Kulturní seminář

Hudebně interpretační 
seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 8 - 9
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Studium pro dospělé
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví� reditel skoly 
na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky (žanesene�ho pedagogem v trí�dní� kniže). Vy�uka se 
uskutecn uje minima� lne  v rožsahu jedne�  vyucovací� hodiny ty�dne .

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na příčnou flétnu

Přípravné studium
Prí�pravny�m na� strojem pro hru na prí�cnou fle� tnu je sopra�nova�  žobcova�  fle� tna. Pro sve�  rožmery
a žpu. sob hry je nejvhodne js í�m žaca� tkem pred tžv. velky�mi dechovy�mi na� stroji (napr. prí�cna�  
fle� tna, lesní� roh, saxofon atd.). Z� a� ci si osvojí� elementa� rní� na�vyky a dovednosti, nežbytne�  pri 
studiu hry na prí�cnou fle� tnu. Ucební� pla�n prí�pravne�ho rocní�ku je totožny�  s ucební�m pla�nem 
studijní�ho žamerení� hra na žobcovou fle� tnu. 

Základní studium I. stupně

1. ročník
Z� a� k:

• doka�že popsat jednotlive�  ca� sti na� stroje
• sestaví�, rožebere a ulož í� na� stroj do použdra
• na� stroj udržuje v cistote
• hraje to� ny v rožsahu d¹ - d²
• hraje kra� tka�  jednoducha�  cvicení� a lidove�  pí�sne
• žahraje kra� tkou skladbicku s doprovodem druhe�ho na� stroje
• nadechuje se u� sty a podle svy�ch možností� ovla�da�  bra�nicní� dy�cha�ní�

Postupová zkouška
3 cvicení� že skoly

2. ročník
Z� a� k:

• hraje to� ny v rožsahu d¹ - c³
• hraje stupnice do 2# a 2b v rožsahu 1 okta�vy
• dba�  na spra�vne�  držení� fle� tny (postoj, požice hlavy, uvolnene�  paže)
• využ í�va�  ža�kladní� artikulacní� prostredky (legato, nonlegato a staccato)
• žahraje krats í� etudu a prednesovou skladbu s doprovodem klaví�ru nebo kytary
• hraje v duu
• podle svy�ch možností� dba�  na cistotu to� nu a intonaci

Postupová zkouška
1 stupnice v rožsahu okta�vy, kvintakord
2 technicka�  cvicení�
1 krats í� prednesova�  skladba

3.ročník
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Z� a� k:
• hraje to� ny v rožsahu c¹ - f³
• hraje stupnice dur a moll do 3# a 3b, vcetne  T5
• využ í�va�  ža�kladní� na�vyky a dovednosti (spra�vne�  držení� te la a na� stroje, pra� ce s dechem a 

jažykem)
• použ í�va�  ža�kladní� technicke�  prvky hry (nasažení� to� nu, prstova�  technika, kvalitní� to� n)
• vysvetlí� tempova�  a dynamicka�  ožnacení� ve skladbe
• se orientuje v jednoduchy�ch hudební�ch u� tvarech a v jejich notove�m ža�pisu
• je schopen podle svy�ch možností� žahra� t jednoduchou skladbu žpameti
• hraje v komorní� hre

Postupová zkouška
1 stupnice v rožsahu dvou okta�v, kvintakord
2 krats í� etudy roždí�lne�ho charakteru
1 prednesova�  skladba

4. ročník
Z� a� k:

• hraje to� ny v cele�m rožsahu fle� tny
• hraje stupnice dur a moll do 4# a 4b v rožsahu dvou okta�v, vcetne  T5
• použ í�va�  dvojite�  staccato a podle vyspe losti pracuje s vibratem
• žahraje dels í� etudu s na� rocne js í�mi rytmicky�mi modely
• dba�  v prednesove�  skladbe  na spra�vne�  fra� žova�ní� a na�dechy
• samostatne  reaguje na tempove�  žmeny a na dynamicka�  ožnacení�
• podí�lí� se na souborove�  hre

Postupová zkouška
1 stupnice v rožsahu dvou okta�v, kvintakord s obraty
2 etudy roždí�lne�ho charakteru
1 prednesova�  skladba

5. ročník
Z� a� k:

• hraje stupnice dur i moll do 5# a 5b v cele�m rožsahu na� stroje vcetne  obratu.  a 
jednoduche�ho rožkladu T5

• nastuduje samostatne  jeho možnostem odpoví�dají�cí� etudu 
• si stabiližuje na� tisk a žkvalitn uje parametry to� nu (barva, intenžita, vibrato, nasažení�)
• analyžuje a žhodnotí� svu. j vy�kon
• použ í�va�  melodicke�  oždoby a rožlis í� jejich už í�va�ní� podle slohovy�ch období�
• se aktivne  u� castní� souborove�  a komorní� hry

Postupová zkouška
1 stupnice dur a 1 moll v cele�m rožsahu na� stroje, kvintakord, D7 a žm. 7
2 etudy roždí�lne�ho charakteru
1 prednesova�  skladba

6. ročník
Z� a� k:
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• hraje vsechny durove�  a mollove�  stupnice v cele�m rožsahu fle� tny, vcetne  T5 a D7
• proka�že vyspe lost prstove�  techniky pri hre na� rocne js í�ch etud
• predvede kvalitu to� nu a cit pro fra� ži v prednesove�  skladbe  volne�ho tempa
• dba�  na intonaci v so� love� , komorní� i souborove�  hre
• vyja�drí� svu. j na�žor na celkovou tektoniku studovane�  skladby
• porovna�  vlastní� vy�kon s vy�kony svy�ch spoluža� ku.

Postupová zkouška
1 stupnice dur a 1 moll, kvintakord, D7 a žm. 7 s obraty
2 etudy roždí�lne�ho charakteru
1 prednesova�  skladba

7. ročník
Z� a� k:

• využ í�va�  pri hre vsechny ží�skane�  technicke�  i vy�ražove�  dovednosti s du. ražem na tvorení� 
a kvalitu to� nu

• využ í�va�  dynamiku, tempove�  rožlisení�, fra� žova�ní� a agogiku v cele�m rožsahu na� stroje
• interpretuje primerene  obtí�žne�  skladby ru. žny�ch stylu.  a ža�nru.  podle svy�ch 

individua� lní�ch schopností�
• je schopen samostatne  nastudovat primerene  obtí�žnou skladbu
• uplatn uje se pri hre v komorní�ch nebo souborovy�ch uskupení�ch
• ovla�da�  elementa� rní� transpožici u� merne  svy�m schopnostem
• studium I. stupne  ukoncí� ža� k veřejným absolventským koncertem

Z� a� k mu. že v prí�pade  ža�važny�ch du. vodu.  ukoncit I. stupen  závěrečnou zkouškou v 
rozsahu: stupnice: 1 durova�  a 1 mollova� , kvintakord, D7 a žm. 7 s obraty, 2 etudy 
roždí�lne�ho charakteru, 1 prednesova�  skladba.

Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

1. – 3. ročník
Študent:

• hraje vsechny stupnice dur a moll, obe  celoto� nove�  a chromatickou stupnici v cele�m 
rožsahu na� stroje, vcetne  obratu.  T5, D7 a žm. 7

• hraje vydržovane�  to� ny v cele�m rožsahu na� stroje
• na vyss í� u� rovni ovla�da�  ekonomiku dy�cha�ní�, vibrato, artikulacní� prvky (legato, 

nonlegato, dvojite�  a trojite�  staccato)
• samostatne  nastuduje na� rocne js í� skladbu vcetne  dynamiky, agogiky a fra� žova�ní�
• podle svy�ch schopností� doka�že hra� t ž listu
• ma�  prehled o fle� tnove�  literature
• aktivne  se u� castní� komorní� a souborove�  hry, samostatne  se sladí� s ostatní�mi na� stroji

4. ročník
Študent:

• uplatn uje vsechny doposud ží�skane�  žnalosti a dovednosti v cele�m rožsahu na� stroje
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• orientuje se v notove�m ža�pise, samostatne  res í� problematiku na� strojove�  techniky 
vcetne  ža�kladní� pe�ce o na� stroj, dy�cha�ní�, fra� žova�ní�, vy�ražu pri na� cviku a interpretaci 
skladeb

• samostatne  pracuje s barvou a kvalitou to� nu
• je schopen si vytvorit na� žor na interpretaci skladeb ru. žny�ch stylovy�ch období� a ža�nru.  a

tento svu. j na�žor formulovat
• se žapojuje do souboru.  nejru. žne js í�ho obsažení� a ža�nrove�ho žamerení�, žodpovedne  

spolupracuje na vytva� rení� jejich spolecne�ho žvuku, vy�ražu a žpu. sobu interpretace 
skladeb

• využ í�va�  svy�ch posluchacsky�ch a interpretacní�ch žkuseností� a ží�skany�ch hudební�ch 
vedomostí� a dovedností� k samostatne�mu studiu novy�ch skladeb a vyhleda�va�ní� skladeb 
podle vlastní�ho vy�beru

• ukoncí� studium na ZUŠ�  veřejným vystoupením
Študent mu. že že ža�važny�ch du. vodu.  ukoncit II. stupen  závěrečnou zkouškou 
v rožsahu: 1 stupnice dur a 1 moll, kvintakordy, D7 a žm. 7 s obraty, 2 etudy roždí�lne�ho 
charakteru, 1 prednesova�  skladba.
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6. 1. 8 Studijní zaměření Hra na saxofon
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje.
Šaxofon vynaležl okolo roku 1840 belgicky�  na� strojar  Adolphe Šax. Šaxofony jsou tžv. 
jednopla� tkove�  dechove�  hudební� na� stroje. Mají� sve�  využ ití� žejme�na v jažžove�  hudbe  (ať už  jako 
so� lovy�  hudební� na� stroj ci jako souca� st jažžovy�ch komorní�ch souboru.  a orchestru. ). K jeho 
masove�mu rožs í�rení� doslo na prelomu 19. a 20. století� s na� stupem jažžu. Dnes si ani
nedovedeme predstavit tanecní�, swingove�  a jažžove�  kapely bež saxofonu. Uplatn uje se i v 
so� love� , komorní� a orchestra� lní� klasicke�  hudbe . 
Zají�mavostí� je, že saxofony patrí� do skupiny dreveny�ch hudební�ch na� stroju. . Nikoliv vsak ž 
hlediska použ ite�ho materia� lu (saxofony jsou od poca� tku konstruova�ny ž kovu, nejcaste ji ž 
mosaži), ale ž hlediska sve�  stavby a žpu. sobu, jak se na saxofony hraje. Šaxofony se rožde lují� 
do dvou hlavní�ch skupin (rodin) – orchestra� lní� a vojenske�  saxofony. Každa�  ž rodin se skla�da�  ž 
nekolika hudební�ch na� stroju.  (typu.  saxofonu), pricemž  meži nejžna�me js í� patrí�: sopraninovy�, 
sopra�novy�, altovy�, tenorovy�, barytonovy�, basovy�  ci kontrabasovy�  saxofon.

Učební plán Hra na saxofon

Přípravné studium
– formou skupinove�  nebo individua� lní� vy�uky v rožsahu nejde� le 2 let - 1 hodina ty�dne

Základní studium I. stupně

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

Hra na saxofon 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Hudební nauka 1 1 1 1 1

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 16-17

Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hra na saxofon 1-2 1-2 1-2 1-2

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 8-9
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Studium pro dospělé
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví� reditel skoly 
na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky (žanesene�ho pedagogem v trí�dní� kniže). Vy�uka se 
uskutecn uje minima� lne  v rožsahu jedne�  vyucovací� hodiny ty�dne .

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na saxofon

Přípravné studium
• Nejvhodnějším přípravným nástrojem pred studiem hry na tžv. velke�  dechove�  na� stroje je

sopránová zobcová flétna. Její� rožmery a žpu. sob hry vyhovují� predevsí�m detem nižs í�ho 
veku, ktere�  si tak idea� lní�m žpu. sobem osvojí� elementa� rní� na�vyky a dovednosti potrebne�
pro studium hry na vets í� dechove�  na� stroje.

• Z� a� ci mohou (s ohledem na fyžickou vyspe lost a hudební� predpoklady nežbytne�  pro 
žvla�dnutí� na� stroje) po jednolete�m prí�pravne�m studiu ci ví�celete�m studiu hry na 
žobcovou fle� tnu plynule prejí�t k jine�mu dechove�mu na� stroji, jehož  vy�uku nase skola 
nabí�ží�. 

• V prí�pade , že ža� k spln uje podmí�nky prijetí� (te lesna�  vyspe lost, hudební� predpoklady), 
mu. že žací�t studium rovnou v 1. rocní�ku bež predchoží�ho prí�pravne�ho studia.

V případě, že žák neabsolvuje přípravné studium pomocí hry na zobcovou flétnu, splní 
následující kritéria:
Z� a� k:

• sežnamuje se se strucnou historii na� stroje
• popí�se ca� sti na� stroje
• umí� žacha�žet s na� strojem a udržovat jej
• použ í�va�  spra�vne�  bra�nicní� dy�cha�ní�
• hraje legato a detache v rožsahu c¹ – c²
• hraje stupnici Č dur a kvintakord v dane�m rožsahu

Postupová zkouška
stupnice Č dur
jednoduche�  cvicení� (lidova�  pí�sen )

Základní studium I. stupně

1. ročník
Z� a� k:

• žna�  historii na� stroje (vžnik, vy�voj)
• rožví�jí� dovednosti bra�nicní�ho dy�cha�ní�
• žvla�da�  postoj a držení� na� stroje
• hraje legato a detache v rožsahu c¹ - g²
• žahraje stupnice s 1# a 1b i s kvintakordy v dane�m rožsahu
• žahraje to� nove�  rady (cí�rkevní� stupnice) s 1# a 1b
• v dane�m rožsahu žahraje na� rodní� pí�sne  žpameti

Postupová zkouška
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1 durova�  stupnice, akord 
1 cvicení�
1 skladbicka ci pí�sen

2. ročník
Z� a� k:

• rožví�jí� použ í�va�ní� dynamiky
• hraje v rožsahu c¹ - c³
• hraje v dane�m rožsahu durove�  stupnice a kvintakordy do 2#, 2b
• hraje cí�rkevní� stupnice 2#, a 2b
• žahraje legato, de�tache�  a staccato
• je schopen žahra� t v dane�m rožsahu na� rodní� pí�sen  nebo jednoduchou skladbu
• ucí� se hra� t s doprovodem druhe�ho na� stroje

Postupová zkouška
1 durova�  stupnice, akord
1 etuda
1 skladba s doprovodem

3. ročník
Z� a� k:

• hraje durove�  a mollove�  stupnice do 3# a 3b
• hraje cí�rkevní� stupnice
• ucí� se bluesove�  stupnice c, d, e,
• ovla�da�  kvintakordy a dominantní� septakordy v cele�m rožsahu na� stroje v obratech
• rožví�jí� artikulaci, bra�nicní� dy�cha�ní�, držení� te la, prstovou techniku
• vní�ma�  na� ladu skladby a doka� že ji vyja�drit a interpretovat elementa� rní�mi vy�ražovy�mi 

prostredky
• orientuje se v jednoduchy�ch u� tvarech a v jejich notove�m ža�pisu
• hraje jednoduche�  melodie podle sluchu
• žahraje podle svy�ch schopností� jednoduchou skladbu žpameti
• umí� hra� t na half playback

Postupová zkouška
1 durova�  stupnice, akord, 1 bluesova�  stupnice
1 etuda
1 skladba prednesove�ho typu s doprovodem klaví�ru (half playback)

4. ročník
Z� a� k:

• hraje žpameti durove�  a mollove�  stupnice do 4# a 4b i s akordy
• použ í�va�  chromatickou stupnici
• prohlubuje si žnalosti v hraní� akordu.  (kvintakordy, dominantní�, žmensene�  a dals í� 

septakordy, septakordy v obratech a artikulací�ch)
• ždokonaluje cí�rkevní� a bluesove�  stupnice
• orientuje se v jednotlivy�ch hudební�ch období�ch
• rožví�jí� fra� žova�ní� v hudbe  popula� rní�, swingove�  a jažžove�
• uplatn uje se podle svy�ch schopností� a dovedností� v komorní�ch nebo

souborovy�ch uskupení�ch
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Postupová zkouška
1 durova�  a 1 mollova�  stupnice, akordy, bluesova�  stupnice
2 etudy
2 prednesove�  skladby ru. žne�ho ža�nru s doprovodem

5. ročník
Z� a� k:

• hraje žpameti durove�  a mollove�  stupnice do 5# a 5b
• ždokonaluje chromatickou stupnici a celoto� nove�  stupnice
• ždokonaluje žpameti kvintakordy i v jeho obratech, dominantní� septakordy,

žmensene�  septakordy, žve tsene�  kvintakordy
• využ í�va�  artikulaci
• využ í�va�  vy�ražove�  prostredky v hudbe  moderní�, swingove�  a jažžove�
• prohlubuje sve�  schopnosti v improvižaci
• improvižuje pomocí� half playbacku nebo jine�ho na� stroje ci na� stroju.
• aktivne  se žapojí� do komorní� ci jine�  souborove�  hry

Postupová zkouška
1 durova�  a 1 mollova�  stupnice, akordy, chromatika, bluesova�  stupnice, cí�rkevní� stupnice
2 etudy
2 prednesove�  skladby roždí�lne�ho ža�nru s doprovodem druhe�ho na� stroje

6. ročník
Z� a� k:

• hraje žpameti durove�  a mollove�  stupnice do 6# a 6b, chromatickou stupnici, 
celoto� nove� , bluesove�  a cí�rkevní� stupnice

• použ í�va�  cika�nske�  stupnice
• ovla�da�  kvintakordy, dominantní� septakordy, žmensene�  septakordy, žve tsene�  

kvintakordy
• ždokonaluje se v transpožicí�ch
• žapojuje se do souboru.  ru. žny�ch složení�

Postupová zkouška
bluesova�  stupnice, cika�nska�  stupnice dur a moll
2 etudy
2 prednesy s doprovodem

7. ročník
Z� a� k:

• hraje žpameti a v artikulací�ch dur a moll stupnice do 7# a 7b, chromatickou stupnici a 
celoto� nove�  stupnice

• ovla�da�  bluesove�  stupnice
• ovla�da�  cí�rkevní� stupnice
• použ í�va�  artikulaci, dynamiku, tempova�  rožlisení�, fra� žova�ní� a agogiku na� stroje v cele�m 

rožsahu
• využ í�va�  veskere�  nastudovane�  vy�ražove�  prostredky
• využ í�va�  a tvorí� kvalitní� to� n
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• podle svy�ch individua� lní�ch schopností� hraje ž akordovy�ch žnacek
• samostatne  nastuduje primerene  obtí�žnou skladbu
• interpretuje primerene  obtí�žne�  skladby ru. žny�ch stylu.  a ža�nru.  podle svy�ch 

individua� lní�ch schopností�
• ovla�da�  elementa� rní� transpožici podle svy�ch schopností�
• ža� k se uplatn uje pri hre v komorní�ch ci jiny�ch souborovy�ch uskupení�ch
• studium I. stupne  ukoncí� ža�k veřejným absolventským koncertem

Z� a� k mu. že v prí�pade  ža�važny�ch du. vodu.  ukoncit I. stupen  závěrečnou zkouškou v 
rozsahu: stupnice: 1 durova�  a 1 mollova� , cika�nska� , celoto� nova� , bluesova� , 2 prednesove�  
skladby v doprovodu jine�ho na� stroje.

Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

1. - 3.ročník
Študent:

• ždokonaluje techniku hry,  použ í�va�  rychlejs í� tempa stupnic a akordu.
• ovla�da�  improvižaci
• ovla�da�  vy�ražove�  prvky
• ovla�da�  styly nasažení� jažyka
• uplatn uje ží�skane�  žnalosti a dovednosti
• sežnamuje se poslechem se styly hry žna�my�ch osobností� saxofonove�ho sveta

4. ročník
Študent:

• využ í�va�  ží�skane�  žnalosti a dovednosti v cele�m rožsahu na� stroje
• orientuje se v notove�m ža�pise, samostatne  res í� problematiku na� strojove�  techniky, 

ža�kladní� pe�ci o na� stroj, dy�cha�ní�, artikulaci, fra� žova�ní�
• pracuje s barvou a kvalitou to� nu
• vytva� r í� jednoduche�  improvižace
• analyžuje interpretaci skladeb ru. žny�ch stylovy�ch období� a ža�nru.
• posloucha�  interprety hrají�cí� na saxofon a jine�  na� stroje
• umí� kultivovane  hodnotit vy�kony svoje i svy�ch spoluža� ku.  i vy�kony aktivní�ch ume lcu.
• vyhleda�va�  si skladby podle vlastní�ho vy�beru
• doka�že samostatne  nastudovat skladby
• využ í�va�  svy�ch posluchacsky�ch a interpretacní�ch dovedností�
• hraje v souborech nejru. žne js í�ho obsažení� a ža�nrove�ho žamerení�, podí�lí� se na vytva� rení� 

jejich spolecne�ho žvuku a vy�ražu
• ukoncí� studium II. stupne  veřejným absolventským koncertem
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6. 1. 9 Studijní zaměření Hra na lesní roh
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje.
„Lesní� roh je žesťovy�  dechovy�  na� stroj s ko� nickou trubicí�. Pevne�  mí�sto v orchestrech ma�  již  
od 18. století�. Ranne�  francoužske�  rohy byly daleko jednoduss í� než  dnesní� na� stroje. Predchu. dci
byly lovecke�  signa� lní� rohy, ktere�  se použ í�valy pri honu ža jí�ždy na koni. Požde ji žaujaly  
skladatele, kterí� je ve svy�ch skladba� ch použ í�vali, jako symbol prí�rody a pro žachycení� 
atmosfe�ry lovu. Drobny�m vylepsení�m byla sada na�hradní�ch „cuku. “- ru. žne  dlouhy�ch a ru. žne  
žakriveny�ch kovovy�ch trubic. Približne  od roku 1814 je opatrova�n ventily což  umožn uje hra� t 
cely�  chromaticky�  rožsah to� nu. . Ma�  charakteristicky�  stoceny�  tvar. Zvukova�  trubice je dlouha�  
pres 4 metry a je žakoncena s iroky�m ožvucní�kem. Pri hre se drž í� ožvucní�kem vpravo dolu. : 
prava�  ruka jej podpí�ra�  ževnitr; proto ma�  lesní� roh ventilovou soustavu užpu. sobenou pro levou 
ruku, na roždí�l od ve ts iny ostatní�ch žesťovy�ch na� stroju. . Jeho to� novy�  rožsah jsou ctyri okta�vy i 
ví�ce, podle ždatnosti hra� ce. V soucasnosti nejpouž í�vane js í� jsou dvojite�  lesní� rohy, ktere�  v sobe  
integrují� roh v F ladení� a roh v ladení� o kvartu vy�se, v B; hra� c je mu. že menit pomocí� ctvrte�  
klapky ovla�dane�  palcem. Tento syste�m rožs iruje to� novy�  rožsah na� stroje a umožn uje jiste js í� 
hraní� ve vyss í�ch poloha�ch.“5

Učební plán Hra na lesní roh

Přípravné studium
– formou skupinove�  nebo individua� lní� vy�uky v rožsahu nejde� le 2 let - 1 hodina ty�dne

Základní studium I. stupně

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

Hra na lesní roh 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Hudební nauka 1 1 1 1 1

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 16-17

5 Viz: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesní_roh
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Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hra na lesní roh 1-2 1-2 1-2 1-2

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 8-9

Studium pro dospělé
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví�
reditel skoly na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky (žanesene�ho pedagogem v trí�dní�
kniže). Vy�uka se uskutecn uje minima� lne  v rožsahu jedne�  vyucovací� hodiny ty�dne .

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na lesní roh

Přípravné studium
• Nejvhodnějším přípravným nástrojem pred studiem hry na tžv. velke�  dechove�  na� stroje je

sopránová zobcová flétna. Její� rožmery a žpu. sob hry vyhovují� predevsí�m detem nižs í�ho 
veku, ktere�  si tak idea� lní�m žpu. sobem osvojí� elementa� rní� na�vyky a dovednosti potrebne�
pro studium hry na vets í� dechove�  na� stroje.

• Z� a� ci mohou (s ohledem na fyžickou vyspe lost a hudební� predpoklady nežbytne�  pro 
žvla�dnutí� na� stroje) po jednolete�m prí�pravne�m studiu ci ví�celete�m studiu hry na 
žobcovou fle� tnu plynule prejí�t k jine�mu dechove�mu na� stroji, jehož  vy�uku nase skola 
nabí�ží�. 

• V prí�pade , že ža� k spln uje podmí�nky prijetí� (te lesna�  vyspe lost, hudební� predpoklady), 
mu. že žací�t studium rovnou v 1. rocní�ku bež predchoží�ho prí�pravne�ho studia.

V případě, že žák neabsolvuje přípravné studium pomocí hry na zobcovou flétnu, splní 
následující kritéria:
Z� a� k:

• ovla�da�  držení� na� stroje
• osvojuje si spra�vne�  bra�nicní� dy�cha�ní�
• rožví�jí� spra�vne�  vytva� rení� to� nu
• orientuje se v jednoca� rkovane�  stupnici

Postupová zkouška
stupnice Č dur, akord
1 jednoducha�  pí�sen
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Základní studium I. stupně

1. ročník
Z� a� k:

• osvojuje si a upevn uje postoj pri hre
• ovla�da�  tvorbu to� nu
• ovla�da�  spra�vne  nasažení� na� trubku
• rožví�jí� bra�nicní� dy�cha�ní�
• dba�  na spra�vne�  na�vyky držení� na� stroje a postoj pri hre

Postupová zkouška
jednoduchy�  na�pev na na� trubek
stupnice Č dur, nasažovane  a legato, akord k hrane�  stupnici
jednoduche�  cvicení� s doprovodem druhe�ho na� stroje

2. ročník
Z� a� k:

• žpevn uje na� tisk ve ts í�m rožsahem
• žkvalitn uje barvu to� nu
• je schopen žahra� t ža�kladní� dynamicke�  odstí�ny
• orientuje se v jednoduchy�ch hudební�ch u� tvarech a v jejich notove�m ža�pisu
• dovede žahra� t stupnice a akordy do 2# a 2b
• hraje drobne�  skladby žpameti

Postupová zkouška
1 durova�  stupnice, akord k hrane�  stupnici žpameti
1 etuda anebo cvicení� ž not
1 jednoducha�  prednesova�  skladba ci pí�sen  s doprovodem klaví�ru nebo jine�ho na� stroje

3. ročník
Z� a� k:

• využ í�va�  ža�kladní� na�vyky a dovednosti
• hraje jednoduche�  melodie podle sluchu
• dovede žahra� t stupnice a akordy do 3# a 3b
• ždokonaluje ža�kladní� na� tiskova�  cvicení�
• žahraje slož ite js í� skladbu žpameti
• hraje jednoduche�  melodie podle sluchu
• vní�ma�  na� ladu skladby
• uplatn uje se podle svy�ch schopností� a dovedností� v souhre s dals í�m na� strojem
• pracuje s melodií� a využ í�va�  dynamiku

Postupová zkouška
1 durova�  stupnice, akord k hrane�  stupnici
1 etuda anebo cvicení� ž not
1 prednesova�  skladba s doprovodem jine�ho na� stroje

4. ročník
Z� a� k:
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• upevn uje a prohlubuje spra�vne�  na�vyky dy�cha�ní�
• žvla�da�  techniku, lehkost ve hre a kvalitu to� nu
• ovla�da�  na� tiskove�  schopnosti v rožsahu na� stroje
• dovede žahra� t stupnice a akordy do 4# a 4b v cele�m rožsahu na� stroje
• je schopen žaradit se do souborove�  hry

Postupová zkouška
1 durova�  a 1 mollova�  stupnice, akordy k hrany�m stupnicí�m
2 etudy
1 prednesova�  skladba s doprovodem

5. ročník
Z� a� k:

• použ í�va�  na� tisk a jistotu to� nu ve ve ts í�m rožsahu
• ovla�da�  kultivovany�  to� n v cele�  ska� le dynamiky
• orientuje se v ru. žny�ch stylovy�ch období�ch
• ždokonaluje techniku hry

Postupová zkouška
1 durova�  a 1 mollova�  stupnice, akordy k hrany�m stupnicí�m
2 etudy ru. žne�ho tempa a charakteru
1 prednesova�  skladba s doprovodem

6. ročník
Z� a� k:

• rožví�jí� a ždokonaluje na� tisk
• žlepsuje intonacní� jistoty i techniky
• uplatn uje veskerou artikulaci (legato, staccato)
• použ í�va�  intervalove�  skoky
• žahraje slož ite js í� skladby ž listu jak so� lo, tak i v souboru

Postupová zkouška
1 durova�  a 1 mollova�  stupnice, akordy k hrany�m stupnicí�m
2 etudy roždí�lne�ho tempa
2 kra� tke�  prednesove�  skladby ru. žne�ho ža�nru s doprovodem

7. ročník
Z� a� k:

• použ í�va�  sordinu
• rožví�jí� hru boucher
• ovla�da�  elementa� rní� transpožici u� merne  svy�m schopnostem
• pri hre využ í�va�  vsechny ží�skane�  dovednosti 
• je schopen samostatne  nacvicit skladbu
• dba�  na kvalitu to� nu
• uplatn uje se v ru. žny�ch souborovy�ch seskupení�ch
• využ í�va�  tempove�  rožlisení�, dynamiku, artikulaci, fra� žova�ní� v cele�m rožsahu na� stroje
• interpretuje primerene  obtí�žne�  skladby ru. žny�ch stylu.  a ža�nru.  podle svy�ch možností�
• žakoncí� studium I. stupne  veřejným vystoupením
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Z� a� k mu. že v prí�pade  ža�važny�ch du. vodu.  ukoncit I. stupen  závěrečnou zkouškou v 
rozsahu: stupnice:  1 durova� , 1 mollova� , akordy k hrany�m stupnicí�m, 2 etudy, 2 
prednesove�  sklady s doprovodem.

Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

1. - 3.ročník
Študent:

• ždokonaluje techniku hry
• použ í�va�  a rožví�jí� slož ite js í� na� tiskova�  a technicka�  cvicení�
• rožs iruje si žnalosti hornove�  literatury

4. ročník
Študent:

• ovla�da�  trylky a melodicke�  oždoby
• uplatn uje a prohlubuje ží�skane�  žnalosti a dovednosti 
• orientuje se v notove�m ža�pise
• doka�že samostatne  res it problematiku na� strojove�  techniky
• doka�že vyhledat skladby podle vlastní�ho vy�beru
• rožví�jí� vy�ražove�  stra�nky hry na lesní� roh (dy�cha�ní�, dynamika, fra� žova�ní�, artikulace, 

vibrato, barva to� nu)
• rožví�jí� hudební� pameť na vybrany�ch skladba� ch
• posloucha�  skladby a interprety hrají�cí� na lesní� roh a dals í� na� stroje
• vytva� r í� si vlastní� na� žor na interpretaci skladeb ru. žny�ch stylu.  a ža�nru.
• umí� kultivovane  hodnotit vy�kony svoje i svy�ch spoluža� ku.  i vy�kony aktivní�ch ume lcu.
• prohlubuje hru ž listu
• žapojuje se do seskupení� ru. žne�ho ža�nrove�ho žamerení� (souborova�  hra, komorní� hra 

aj..)
• podí�lí� se na vytva� rení� spolecne�ho žvuku, vy�ražu a žpu. sobu interpretace skladeb
• žvla�da�  samostatne�  nastudova�ní� so� lovy�ch a souborovy�ch partu.
• ukoncí� studium II. stupne  veřejným absolventským koncertem 

Š�VP ZUŠ�  Č�ernosice 



43

6. 1. 10 Studijní zaměření Hra na klarinet
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje.
„Drevene�  dechove�  na� stroje mají� velmi stary�  pu. vod. Klarinet, ktery�  jako první� sestavil 
norimbersky�  na� stroja� r  Johan Čhrictopher Denver, patrí� meži nejstars í� dechove�  na� stroje. Byl 
vyroben roku 1700. Denver si s vymy�s lení�m na� stroje hlavu prí�lis  nela�mal a vynaležl ho tak, že 
ždokonalil tehdy velmi oblí�beny�  lidovy�  na� stroj. Nove  vynaleženy�  klarinet me l tehdy jen dve  
klapky a meril pouhy�ch 28 centimetru. . Nedlouho na to, pribyla na klarinetu tretí� klapka. 
Jední�m ž nejžna�me js í�ch hudební�ku. , kterí� na� stroj použ í�vali, byl Jan Va� clav Štamic. Dals í� vy�voj 
klarinetu spocí�val v prida�va�ní� klapek. Č�es i nejen že na klarinet ra�di hra� li, ale take�  se ho snaž ili 
ždokonalit, na což  mu. žeme by� t opet patricne  pysní�. Proto ctvrtou a pa� tou klapku pridal skve ly�  
cesky�  klarinetista Josef Beer a Berthold Fritž.  Š sestou klapkou už  je to trosku slož ite js í�. V 18. 
století� se ji totiž  pokusili neža�visle na sobe  pridat hned nekolik lidí�. První�m byl francoužsky�  
klarinetista Jean Xaver Lefe�vre a druhou skupinkou byli klarinetiste�  ž Ví�dne  – Anton a Johann 
Šladlerove� . O „francoužsky�  syste�m klarinetu“ se žaslouž il kdo jiny�, než  Francouž – klarinetista 
Hyacinte Eleonore Klose� . Jeho klarinet me l sedmna� ct klapek a 6 tžv. bry� lí�. Tento syste�m je tžv. 
neplnoklapkovy�. Na tomto typu se take�  podí�lel, Francouž Auguste Buffet. Tento typ použ í�va�  a 
rí�ka�  se mu francoužsky�  (nebo take�  BoY hm) klarinet. Ze žaca� tku se klarinet vyra�be l že svetly�ch 
drev. Na konci minule�ho století� se použ ilo k vy�robe  ebenove�  drevo, ktere�  se žda� lo jako lepsí�. 
Špousta na� stroja� ru.  se pokusila i o takove�  experimenty, jako je treba použ ití� ru. žny�ch kovu.  nebo
plastu. . Ty vsak neuspe ly a tak se klarinet dnes preva�žne  vyra�bí� ž ebenove�ho dreva.“

Učební plán Hra na klarinet

Přípravné studium

– formou skupinove�  nebo individua� lní� vy�uky v rožsahu nejde� le 2 let - 1 hodina ty�dne

Základní studium I. stupně

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

Hra na klarinet 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Hudební nauka 1 1 1 1 1

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 16-17
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Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hra na klarinet 1-2 1-2 1-2 1-2

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 8-9

Studium pro dospělé
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví�
reditel skoly na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky (žanesene�ho pedagogem v trí�dní�
kniže). Vy�uka se uskutecn uje minima� lne  v rožsahu jedne�  vyucovací� hodiny ty�dne .

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na klarinet

Přípravné studium
• Nejvhodnějším přípravným nástrojem pred studiem hry na tžv. velke�  dechove�  na� stroje je

sopránová zobcová flétna. Její� rožmery a žpu. sob hry vyhovují� predevsí�m detem nižs í�ho 
veku, ktere�  si tak idea� lní�m žpu. sobem osvojí� elementa� rní� na�vyky a dovednosti potrebne�
pro studium hry na vets í� dechove�  na� stroje.

• Z� a� ci mohou (s ohledem na fyžickou vyspe lost a hudební� predpoklady nežbytne�  pro 
žvla�dnutí� na� stroje) po jednolete�m prí�pravne�m studiu ci ví�celete�m studiu hry na 
žobcovou fle� tnu plynule prejí�t k jine�mu dechove�mu na� stroji, jehož  vy�uku nase skola 
nabí�ží�. 

• V prí�pade , že ža� k spln uje podmí�nky prijetí� (te lesna�  vyspe lost, hudební� predpoklady), 
mu. že žací�t studium rovnou v 1. rocní�ku bež predchoží�ho prí�pravne�ho studia.

V případě, že žák neabsolvuje přípravné studium pomocí hry na zobcovou flétnu, splní 
následující kritéria:
Z� a� k:

• sežnamuje se se strucnou historii na� stroje
• popí�se ca� sti na� stroje
• umí� žacha�žet s na� strojem a udržovat jej 
• použ í�va�  spra�vne�  bra�nicní� dy�cha�ní�
• hraje legato a detache�  v rožsahu c1 – c2 
• hraje stupnici Č dur a kvintakord v dane�m rožsahu 
• Postupova�  žkouska stupnice Č dur jednoduche�  cvicení� (lidova�  pí�sen ) 

Postupová zkouška
stupnice Č dur, akord
jednoduche�  cvicení� (lidova�  pí�sen ) 
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Základní studium I. stupně

1. ročník
Z� a� k:

• je sežna�men s držení�m na� stroje, jeho ladení�m, na� tiskovy�mi na�vyky a ža�klady techniky 
hry na klarinet

• pojmenuje ca� sti na� stroje, naucí� se jej sestavit a udržovat
• žvla�da�  nasažení� to� nu, jeho ukoncení�, hru de�tache�  v rožsahu od g do a1, hru 

vydržovany�ch to� nu.  s du. ražem na ladení�
• žahraje jednoduche�  pí�sne  v rožsahu jedne�  okta�vy

Postupová zkouška
1 durova�  stupnice, akord
1 cvicení� 
1 skladbicka ci pí�sen

2. ročník
Z� a� k:

• pokracuje ve vytva� rení� spra�vny�ch na�vyku. , držení� na� stroje, postoj pri hre, dechove�  
na�vyky, nasažení� to� nu.

• hraje durove�  a mollove�  stupnice a kvintakordy do 2# a 2 b
• pri hre dlouhy�ch to� nu.  použ í�va�  dynamiku
• hraje dueta a skladby s doprovodem
• sežnamuje se s použ í�va�ní�m klapek prave�  i leve�  ruky a jejich strí�da�ní�m behem hry

Postupová zkouška
1 durova�  stupnice, akord
 
3. ročník
Z� a� k:

• použ í�va�  spra�vne�  dechove�  na�vyky a využ í�va�  bra�nicní� dy�cha�ní�
• žvla�da�  to� novy�  rožsah do a2
• hraje stupnice a kvintakordy do 2# a do 2b
• rožežna�va�  portamento, legato, staccato
• samostatne  usiluje o ciste�  nasažení� a kulturu to� nu vcetne  dynamiky

Postupová zkouška
1 durova�  stupnice, akord
1 etuda 
1 skladba prednesove�ho typu s doprovodem klaví�ru

4. ročník
Z� a� k:

• dba�  na upevnení� spra�vny�ch na� tiskovy�ch na�vyku.  a žvukovou vyrovnanost
• hraje vydržovane�  to� ny
• dba�  na to� novou kulturu ve vsech okta�va� ch v rožsahu od male�ho e do c3
• žvla�da�  použ í�va�ní� ru. žny�ch hmatu.  pro jeden to� n
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• je schopen hra� t v doprovodu jiny�ch na� stroju.
• hraje stupnice a akordy do 3# a do 3b v dur a moll to� nina� ch

Postupová zkouška
1 durova�  a 1 mollova�  stupnice, akordy,
2 etudy
2 prednesove�  skladby ru. žne�ho ža�nru s doprovodem

5. ročník
Z� a� k:

• využ í�va�  dynamiku a agogiku v prednesovy�ch skladba� ch
• prohlubuje dynamicke�  a hudební� cí�tení�
• dba�  na žvla�dnutí� salmajove�ho rejstrí�ku a to� nu.  s prefukovací� klapkou
• sežnamuje se s použ í�va�ní�m trilkovy�ch klapek
• hraje stupnice do 4# a do 4b v dur a moll to� nina� ch
• hraje kvintakordy a jejich obraty

Postupová zkouška
1 durova�  a 1 mollova�  stupnice, akordy, chromatika
2 etudy 
2 prednesove�  skladby roždí�lne�ho ža�nru s doprovodem druhe�ho na� stroje

6. ročník
Z� a� k

• žlepsuje kvalitu to� nu.  hrou to� novy�ch cvicení�
• hraje v artikulací�ch
• stupnice do 5# a do 5b v dur i moll to� nina� ch
• procvicuje legato, staccato a portamento ve stupnicí�ch a akordech
• podí�lí� se samostatne  na prí�prave  jednoduchy�ch etud a skladeb
• žají�ma�  se kulturní� ž ivot, navstevuje koncerty

Postupová zkouška
stupnice dur a moll 
2 etudy 
2 prednesy s doprovodem

7. ročník
Z� a� k:

• ovla�da�  vsechny stupnice v kvartove�m a kvintove�m kruhu
• je schopen spra�vne�ho rytmicke�ho de lení� a hry slož ite js í�ch rytmu.
• dba�  na udržení� pravidelne�ho tempa
• požna�va�  a interpretuje skladby ru. žny�ch ža�nru.  se spra�vny�m fra� žova�ní�m, dynamikou a 

agogikou
• umí� objektivne  žhodnotit svu. j vy�kon i vy�kony spoluža� ku.
• žakoncí� studium I. stupne  veřejným vystoupením

Z� a� k mu. že v prí�pade  ža�važny�ch du. vodu.  ukoncit I. stupen  závěrečnou zkouškou v 
rozsahu: stupnice:  1 durova� , 1 mollova� , akordy k hrany�m stupnicí�m, 2 etudy, 2 
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prednesove�  sklady s doprovodem.

Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

1. - 3.ročník
Študent:

• hraje stupnice a akordy ve vsech predžnamena�ní�ch
• žvysuje technickou žbehlost studiem skladeb vyss í� obtí�žnost
• rožs iruje to� novy�  rožsah a venuje požornost intonaci
• samostatne  dolaďuje k doprovodny�m na� stroju. m

4. ročník
Študent:

• hraje dominantní� septakordy v durovy�ch stupnicí�ch
• hraje v rožsahu do a3
• hraje dle svy�ch schopností� dvojite�  staccato
• sežnamuje se s ru. žny�mi druhy klarinetu.
• ukoncí� studium II. stupne  veřejným absolventským koncertem 
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6. 1. 11 Studijní zaměření Hra na housle
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na smyčcové nástroje.
Housle jsou smyccovy�m na� strojem, ktery�  ma�  od sve�ho vynaležení� v 16. století� prima� rní� 
postavení� ve sve te  hudby – v orchestrech, v komorní� hudbe , hudbe  historicke�  i soucasne� . Dí�ky 
tomuto faktu i jejich jednoduche�mu prena� sení� mají� bohate�  možnosti uplatnení�.

Učební plán Hra na housle

Přípravné studium
– formou skupinove�  nebo individua� lní� vy�uky v rožsahu nejde� le 2 let - 1 hodina ty�dne

Základní studium I. stupně

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

Hra na housle 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Hudební nauka 1 1 1 1 1

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 16-17

Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hra na housle 1-2 1-2 1-2 1-2

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 8-9

Studium pro dospělé
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví� reditel skoly 
na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky (žanesene�ho pedagogem v trí�dní� kniže). Vy�uka se 
uskutecn uje minima� lne  v rožsahu jedne�  vyucovací� hodiny ty�dne .
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na housle

Přípravné studium
Z� a� k:

• doka�že popsat ca� sti na� stroje
• dba�  na spra�vny�  postoj pri hre a o uvolnení� obou paž í�
• dba�  na spra�vne�  postavení� a pohyby rukou, vedení� smycce, uvoln uje pri hre obe  ruce
• hraje ru. žny�mi ca� stmi smycce po pra� ždny�ch struna� ch
• žna�  durovy�  prstoklad (pižžicato, prí�p. v ru. žny�ch variací�ch arco)
• orientuje se v notove�m ža�pisu pra�ždny�ch strun

Postupová zkouška
vedení� smycce - na pra�ždny�ch struna� ch, v ru. žny�ch ca� stech smycce
durovy�  prstoklad
jednoducha�  pí�sen  ci cvicení�

Základní studium I. stupně

1. ročník
Z� a� k:

• rožví�jí� uvolnene�  držení� te la i držení� na� stroje
• rožví�jí� spra�vne�  postavení� prstu.  na struny
• upevn uje durovy�  i mollovy�  prstoklad
• rožví�jí� prirožene�  a lehke�  držení� smycce
• kontroluje rovne�  vedení� smycce
• ovla�da�  hru kra� tky�mi tahy stredem smycce, u žabky i u spicky
• hraje de�tache�  dolní� i horní� polovinou smycce a cely�m smyccem
• umí� žahra� t jednoduche�  legato
• ždokonaluje kvalitu to� nu
• ždokonaluje intonacní� predstavu
• rožví�jí� souhru s druhy�m na� strojem
• orientuje se v jednoduche�m notove�m ža�pisu
• hraje lidove�  pí�sne  na struna� ch e, a, d, g
• rožví�jí� ladení� houslí� 
• rožví�jí� sluchovou predstavivost

Postupová zkouška
1 durova�  stupnice v rožsahu jedne�  okta�vy, akordy k hrane�  stupnici
1 etuda nebo cvicení� ž probí�rane�  skoly
1 pí�sen  nebo skladbicka hrana�  žpameti

2. ročník
Z� a� k:

• hraje vybrane�  stupnice v rožsahu minima� lne  jedne�  okta�vy
• ždokonaluje schopnost vyva� žení� smycce pri hre v ru. žny�ch ca� stech smycce
• hraje de�tache�  ru. žny�mi ca� stmi smycce již  dynamicky vyva� žene  i pri hre ru. žny�ch 

rytmicky�ch hodnot
• žvla�da�  de�tache�  i legato s prechodem že struny na strunu a rožví�jí� dals í� smykovou 

techniku
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• ždokonaluje kvalitu to� nu
• rožví�jí� intonacní� sebekontrolu
• rožví�jí� dynamicke�  rožlisova�ní� hry
• hraje s prednesem jednoduche�  pí�sne  a skladby
• orientuje se v jednoduche�m notove�m ža�pisu
• rožví�jí� souhru s druhy�m na� strojem
• ucí� se hodnotit svu. j vy�kon
• rožví�jí� sluchovou predstavivost

Postupová zkouška
1 durova�  stupnice v rožsahu jedne�  až  dvou okta�v, akordy k hrane�  stupnici
1 etuda
1 skladbicka (dle individua� lní�ch dispožic ža� ka hrana�  žpameti)

3. ročník
Z� a� k:

• rožlisuje dur a moll prstoklad
• orientuje se ve hre de�tache� , legato, staccato
• ovla�da�  hru drobny�ch etud
• ždokonaluje vsechny funkce prave�  ruky
• hraje vybrane�  stupnice dur a moll v I. polože podle probrany�ch prstokladu.  v jedne�  a 

dvou okta�va� ch vcetne  rožloženy�ch akordu.
• ždokonaluje prechody pres strunu
• sežnamuje se s použ í�va�ní�m akcentu.
• ždokonaluje kvalitu to� nu
• dle svy�ch schopností� použ í�va�  vibrato a hru v poloha� ch podle dany�ch individua� lní�ch 

predpokladu.
• dovede žahra� t ž listu snadne�  a rytmicky jednoduche�  skladby
• podle svy�ch individua� lní�ch schopností� žahraje žpameti jednoduchou skladbu
• rožví�jí� sluchovou predstavivost

Postupová zkouška
1 durova�  stupnice v rožsahu dvou až  trí� okta�v, akordy k hrany�m stupnicí�m
1 etuda
1 skladba (dle individua� lní�ch dispožic ža�ka hrana�  žpameti)

4. ročník
Z� a� k:

• žací�na�  hra� t ve III. a dals í�ch poloha�ch
• rožví�jí� vy�meny I. až  III. polohy a dals í� kombinace poloh a jejich vy�men
• uvoln uje vedome  pravou paž i pro plynulost hry
• rožví�jí� smykovou a žvukovou techniku
• umí� použ í�vat naucene�  smyky i v odlisny�ch dynamicky�ch ska� la� ch
• rožs iruje dynamiku o crescendo a decrescendo
• ma�  predstavu jak hra� t jednoduss í� teckovane�  rytmy
• hraje vybrane�  dvou ci trí�okta�vove�  stupnice dur a moll v poloha� ch podle probrany�ch 

prstokladu.  vcetne   rožloženy�ch akordu.
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• umí� podle svy�ch možností� a schopností� použ í�vat vibrato na vhodny�ch mí�stech 
primereny�ch prednesovy�ch skladeb

• rožví�jí� hru ž listu 
• rožví�jí� komorní� a jinou skupinovou hru
• rožví�jí� sluchovou predstavivost

Postupová zkouška
1 durova�  nebo mollova�  stupnice v rožsahu dvou až  trí� okta�v, akordy k hrany�m stupnicí�m
1 – 2 etudy
1 skladba (dle individua� lní�ch dispožic ža�ka hrana�  žpameti)

5. ročník
Z� a� k:

• ovla�da�  vybrane�  dvou až  trí�okta�vove�  dur a moll stupnice a vybrane�  rožložene�  akordy v 
poloha� ch

• pokracuje ve studiu poloh a jejich vy�men
• da� le rožví�jí� smykovou techniku, techniku leve�  ruky a žvukovou techniku
• pracuje v etuda� ch a žvoleny�ch prednesovy�ch skladba� ch s vy�ražovy�mi prostredky
• použ í�va�  vibrato
• odlisuje ru. žnorodost skladeb (stara�  hudba, moderní� hudba)
• uplatn uje se v komorní� nebo jine�  souborove�  hre
• rožví�jí� hru ž listu

Postupová zkouška
1 durova�  nebo mollova�  stupnice v rožsahu trí� okta�v, akordy k hrany�m stupnicí�m
1 až  2 etudy
1 skladba nebo veta ž koncertina (dle individua� lní�ch dispožic ža� ka hrana�  žpameti)

6. ročník
Z� a� k:

• hraje trí�okta�vove�  stupnice dur a moll v poloha� ch i s rožloženy�mi akordy
• upevn uje intonacní� jistotu a predstavivost pri hre v poloha� ch pri du. sledne�  sluchove�

sebekontrole
• venuje žvy�senou požornost kvalite  to� nu
• použ í�va�  pri hre s irs í�ho spektra barevne�ho a dynamicke�ho odstí�není� kvalitní�ho to� nu
• umí� hra� t v rychlejs í�m tempu
• žvla�da�  na� rocne js í� rytmicke�  kombinace
• reaguje a ždokonaluje se v ru. žny�ch stylovy�ch období�ch
• hraje probrane�  smyky v rychlejs í�m tempu s použ ití�m ru. žny�ch ca� stí� smycce
• použ í�va�  vibrato
• použ í�va�  ža�kladní� dvojhmaty
• vede si dobre pri hre ž listu
• doka�že v komunikaci projevit svu. j vlastní� na� žor
• aktivuje se v komorní� a orchestra� lní� hre
• žvla�da�  ža�kladní� u� držbu hudební�ho na� stroje a jeho ladení�
• stupn uje na� rocnosti repertoa� ru pri žachova�ní� kvalitní�ch funkcí� rukou
• rožví�jí� sluchovou predstavivost

Postupová zkouška

Š�VP ZUŠ�  Č�ernosice 



52

1 durova�  nebo mollova�  stupnice v rožsahu trí� okta�v, akordy k hrany�m stupnicí�m
1 až  2 etudy
1 skladba nebo veta ž koncertina hrana�  žpameti (dle individua� lní�ch dispožic ža� ka hrana�  
žpameti)

7. ročník
Z� a� k:

• využ í�va�  pri hre vsechny možnosti barevne�ho a dynamicke�ho odstí�není� kvalitní�ho
to� nu a obtí�žne js í� žpu. soby smyku

• použ í�va�  hru v poloha� ch
• žaby�va�  se vedome  vy�ražovou stra�nkou prednesu
• umí� citlive  použ í�vat vibrato
• je schopen samostatne  nastudovat technicky primerenou skladbu
• pestuje hru žpameti a hru ž listu
• propojuje žkusenosti nabyte�  v predchoží�ch letech studia, použ í�va�  je v praxi v 

individua� lní� i souborove�  hre
• dovede pohotove  cí�st svu. j part a rožumí� vsem ožnacení�m
• použ í�va�  ža�kladní� dvojhmaty 
• ma�  ža�kladní� prehled o stylovy�ch období�ch de jin hudby
• žají�ma�  se o hudební� kulturu
• využ í�va�  na�vstevy koncertu.  k rožs irova�ní� hudební�ho rožhledu
• rožví�jí� sluchovou predstavivost
• Študium I. stupne  ukoncí� ža� k veřejným absolventským koncertem.

Z� a� k mu. že v prí�pade  ža�važny�ch du. vodu.  ukoncit I. stupen  závěrečnou zkouškou v 
rozsahu: 1 durova�  a mollova�  stupnice v rožsahu trí� okta�v, 1 etuda, 1 prednesova�  
skladba nebo 1 veta že sona� ty ci koncertu.

Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

1. - 3. ročník 
Študent:

• využ í�va�  hry v poloha� ch
• ovla�da�  s iroke�  spektrum smyku.
• propracova�va�  naucene�  smyky po stra�nce funkce a jejich žvukove�  charakteristiky
• umí� samostatne  res it prstoklady, smyky a vy�raž pri studiu interpretace skladeb
• umí� pracovat s kvalitou a barvou to� nu
• je schopen dobre�  intonacní� sebekontroly
• vytva� r í� si vlastní� na� žor na interpretace ru. žny�ch ža�nru.  a slohovy�ch období�
• umí� kultivovane  hodnotit vy�kony svoje i svy�ch spoluža� ku.  i vy�kony aktivní�ch ume lcu.
• žpresn uje techniku leve�  ruky v plynuly�ch prechodech meži V. až  VII. polohou
• žahraje ž listu jednoduss í� skladby
• ovla�da�  vibrato
• rožumí� fra� žova�ní�
• je aktivní� v  komorní� a souborove�  hre ru. žny�ch ža�nru.  a obsažení�
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4. ročník 
Študent:

• ždokonaluje svoji technickou vyspe lost
• umí� samostatne  res it prstoklady, smyky a vy�raž
• rožví�jí� svou hudební� pameť na dels í�ch prednesovy�ch skladba� ch
• umí� kultivovane  hodnotit vy�kony svoje i svy�ch spoluža� ku.  i vy�kony aktivní�ch ume lcu.
• snaž í� se nají�t sve�  mí�sto v hudební�m sve te  podle svy�ch ža� jmu.
• ukončí� studium II. stupně veřejným absolventským koncertem
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6. 1. 12 Studijní zaměření Hra na violu
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na smyčcové nástroje.
Viola je smyccovy�  na� stroj. Violove�  ansa�mbly byly žna�me�  a velmi popula� rní� již  od doby 
renesance a stare�  typy viol byly prí�my�m predchu. dcem houslí�. Od vynaležení� houslí� žaujala ve 
smyccovy�ch na� strojí�ch sekunda� rní� postavení�. Presto je viola nežanedbatelny�m na� strojem ve 
sve te  hudby, v orchestrech, v komorní� hre, ansa�mblech. Ma�  barevne js í� a temne js í� te�mbr než  
housle. Viola vypada�  jako housle a technika hry je te�mer  totožna� , jen je velikostne  ve ts í�, proto 
drtiva�  ve ts ina ža� ku.  hry na violu nejdrí�ve hraje na housle a s violou žací�nají� dle fyžicky�ch 
(vžru. stovy�ch) dispožic žhruba od 13ti let a požde ji.

Učební plán Hra na violu

Přípravné studium
– formou skupinove�  nebo individua� lní� vy�uky v rožsahu nejde� le 2 let - 1 hodina ty�dne

Základní studium I. stupně

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

Hra na violu 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Hudební nauka 1 1 1 1 1

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 16-17

Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hra na violu 1-2 1-2 1-2 1-2

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 8-9

Studium pro dospělé
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví� reditel skoly 
na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky (žanesene�ho pedagogem v trí�dní� kniže). Vy�uka se 
uskutecn uje minima� lne  v rožsahu jedne�  vyucovací� hodiny ty�dne .
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na violu

Přípravné studium
Z� a� k:

• dba�  na spra�vny�  postoj, uvolnenost a postavení� rukou
• dba�  na spra�vne�  vedení� smycce
• ovla�da�  durovy�  a mollovy�  prstoklad
• dba�  na intonaci
• žvla�da�  hru jednoduchy�ch pí�sní� ci cvicení� pižžicato i arco
• orientuje se v notove�m ža�pisu houslove�ho a violove�ho klí�ce

Základní studium I. stupně

1. ročník
Z� a� k:

• ždokonaluje uvolnenost rukou, postavení� obou rukou
• dba�  na spra�vne�  vedení� smycce 
• upevn uje durovy�  i mollovy�  prstoklad
• dba�  na kvalitu to� nu a intonaci
• ždokonaluje kvalitu to� nu
• ždokonaluje intonacní� predstavu
• rožví�jí� souhru s druhy�m na� strojem
• ždokonaluje se ve ctení� not ve violove�m klí�ci
• rožví�jí� ladení� violy
• rožví�jí� sluchovou predstavivost

Postupová zkouška
durova�  stupnice v rožsahu jedne�  okta�vy, akordy k hrane�  stupnici
1 etuda nebo cvicení� ž probí�rane�  skoly
pí�sen  nebo skladbicka hrana�  žpameti

2. ročník
Z� a� k:

• ždokonaluje uvolnenost rukou, postavení� obou rukou
• rožví�jí� spra�vne�  vedení� smycce a schopnost jeho vyva� žení� pri hre v ru. žny�ch ca� stech 

smycce
• dba�  na kvalitu to� nu a intonaci
• rožví�jí� ža�kladní� dynamiku
• hraje stupnice dur v rožsahu dvou okta�v
• využ í�va�  ža�kladní� dynamiku
• rožví�jí� sluchovou predstavivost a intonacní� sebekontrolu
• hraje s prednesem jednoduche�  pí�sne  a skladby

Postupová zkouška
1 durova�  stupnice v rožsahu jedne�  až  dvou okta�v, akordy k hrane�  stupnici
1 etuda
1 skladbicka (dle individua� lní�ch dispožic ža� ka hrana�  žpameti)
3. ročník
Z� a� k:
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• ždokonaluje uvolnenost rukou
• ždokonaluje postavení� obou rukou, vedení� a vyva� žení� smycce
• dba�  na kvalitu to� nu a intonaci
• rožlisuje dur a moll prstoklad
• orientuje se ve hre de�tache� , legato, staccato
• ždokonaluje prechody pres strunu
• sežnamuje se s použ í�va�ní�m akcentu.
• dle svy�ch schopností� použ í�va�  vibrato
• dle svy�ch schopností� využ í�va�  hru v poloha� ch 
• dovede žahra� t ž listu snadne�  a rytmicky jednoduche�  skladby
• ovla�da�  hru drobny�ch etud
• podle svy�ch individua� lní�ch schopností� žahraje žpameti jednoduchou skladbu
• ucí� se hodnotit svu. j vy�kon
• využ í�va�  ža�kladní� dynamiku

Postupová zkouška
1 durova�  stupnice v rožsahu dvou až  trí� okta�v
akordy k hrany�m stupnicí�m.
1 etuda
1 skladba (dle individua� lní�ch dispožic ža�ka hrana�  žpameti)

4. ročník
Z� a� k:

• rožví�jí� smykovou a žvukovou techniku
• ždokonaluje vibrato a dynamicke�  odstí�ny
• rožs iruje dynamiku o crescendo a decrescendo
• žvla�da�  ža�kladní� smyky a jejich kombinace
• žapojuje se do komorní� ci jine�  souborove�  hry
• žací�na�  hra� t ve III. a dals í�ch poloha� ch
• rožví�jí� vy�meny I. až  III. polohy 

Postupová zkouška
1 durova�  nebo mollova�  stupnice v rožsahu dvou až  trí� okta�v, akordy k hrany�m stupnicí�m
1 – 2 etudy
1 skladba (dle individua� lní�ch dispožic ža�ka hrana�  žpameti)

5. ročník
Z� a� k:

• ovla�da�  vybrane�  dvou až  trí�okta�vove�  dur a moll stupnice a vybrane�  rožložene�  akordy v
poloha� ch

• pokracuje ve studiu poloh a jejich vy�men
• da� le rožví�jí� smykovou techniku, techniku leve�  ruky a žvukovou techniku
• orientuje se ve fra� žova�ní� a stavbe  melodie
• použ í�va�  vibrato
• odlisuje ru. žnorodost skladeb (stara�  hudba, moderní� hudba)
• uplatn uje se v komorní� nebo jine�  souborove�  hre
• ždokonaluje hru ž listu
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Postupová zkouška
1 durova�  nebo mollova�  stupnice v rožsahu trí� okta�v, akordy k hrany�m stupnicí�m
1 – 2 etudy
1 skladba nebo veta ž koncertina hrana�  žpameti (dle individua� lní�ch dispožic ža� ka hrana�  
žpameti)

6. ročník
Z� a� k:

• hraje trí�okta�vove�  stupnice dur a moll v poloha� ch i s rožloženy�mi akordy
• upevn uje intonacní� jistotu a predstavivost pri hre v poloha� ch pri du. sledne�  sluchove�

sebekontrole
• využ í�va�  kvalitu to� nu v probí�rany�ch druží�ch smyku
• použ í�va�  vibrato
• použ í�va�  ža�kladní� dvojhmaty
• vede si dobre pri hre ž listu
• doka�že v komunikaci projevit svu. j vlastní� na� žor
• je aktivní� v komorní� ci jine�  souborove�  hre
• žvla�da�  ža�kladní� u� držbu hudební�ho na� stroje a jeho ladení�
• ždokonaluje pra� ci s barvou to� nu
• ždokonaluje fra� žova�ní�

Postupová zkouška
1 durova�  nebo mollova�  stupnice v rožsahu trí� okta�v, akordy k hrany�m stupnicí�m
1 – 2 etudy
1 skladba nebo veta ž koncertina hrana�  žpameti (dle individua� lní�ch dispožic ža� ka hrana�  
žpameti)

7. ročník
Z� a� k:

• upevn uje ží�skane�  dovednosti
• samostatne  pracuje s kvalitou to� nu.
• umí� kultivovane  hodnotit vy�kony svoje i svy�ch spoluža� ku.  i vy�kony aktivní�ch ume lcu.
• vní�ma�  ru. žna�  stylova�  období�
• ždokonaluje hru ž listu
• je schopen samostatne�ho studia
• aktivne  se žapojuje do komorní� nebo jine�  souborove�  hry
• žají�ma�  se o hudební� kulturu
• použ í�va�  ža�kladní� dvojhmaty
• ukoncí� studium I. stupne  veřejným absolventským koncertem

Z� a� k mu. že v prí�pade  ža�važny�ch du. vodu.  ukoncit I. stupen  závěrečnou zkouškou v 
rozsahu: 1 stupnice durova�  a 1 mollova�  v rožsahu 3 okta�v, 1 etuda, 1 prednesova�  
skladba nebo 1 veta že sona� ty ci koncertu.

Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .
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1. - 4. ročník
Študent:

• uplatn uje vsechny doposud ží�skane�  žnalosti a dovednosti v cele�m rožsahu na� stroje
• využ í�va�  obtí�žne js í� žpu. soby smyku a vyss í� techniky hry
• využ í�va�  hry v poloha� ch
• pracuje s barvou a kvalitou to� nu
• vysvetlí� odlisnosti ru. žny�ch stylovy�ch období�
• ma�  vlastní� na� žor na slysenou interpretaci skladeb ru. žny�ch stylovy�ch období� a ža�nru.
• umí� samostatne  res it prstoklady, smyky a vy�raž pri studiu interpretace skladeb
• umí� kultivovane  hodnotit vy�kony svoje i svy�ch spoluža� ku.  i vy�kony aktivní�ch ume lcu.
• je schopen dobre�  intonacní� sebekontroly
• žahraje ž listu jednoduss í� skladby
• ovla�da�  vibrato
• rožumí� fra� žova�ní�
• rožví�jí� svou hudební� pameť na dels í�ch prednesovy�ch skladba� ch
• doka�že sebekriticky posoudit svu. j vy�kon
• podí�lí� se na vy�beru skladeb
• je aktivní� v komorní� a souborove�  hre ru. žny�ch ža�nru.  a obsažení�
• ukončí� studium II. stupně veřejným absolventským koncertem
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6. 1. 13 Studijní zaměření Hra na violoncello

Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na smyčcové nástroje.

Učební plán Hra na violoncello

Přípravné studium
– formou skupinove�  nebo individua� lní� vy�uky v rožsahu nejde� le 2 let - 1 hodina ty�dne

Základní studium I. stupně

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

Hra na violoncello 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Hudební nauka 1 1 1 1 1

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 16-17

Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hra na violoncello 1-2 1-2 1-2 1-2

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 8-9

Studium pro dospělé
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví� reditel skoly 
na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky (žanesene�ho pedagogem v trí�dní� kniže). Vy�uka se 
uskutecn uje minima� lne  v rožsahu jedne�  vyucovací� hodiny ty�dne .

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na violoncello

Přípravné studium
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Z� a� k:
• dba�  na spra�vne�  a uvolnene�  posažení� pri hre
• uka�že spra�vne�  držení� violoncella a smycce
• pojmenuje ca� sti na� stroje a smycce
• o na� stroj spra�vne  pecuje, vcetne  povolova�ní� smycce a kalafunova�ní�
• žažpí�va�  a vytleska�  jednoduchou melodii nebo pí�snicku
• použ í�va�  podle na�vodu ucitele ru. žna�  uvolnení� leve�  a prave�  ruky
• orientuje se v notove�m ža�pisu v ra�mci jedne�  struny v ža�kladní� polože
• žahraje pí�snicku pižžicato v ža�kladní� polože v rožsahu jedne�  struny

Základní studium I. stupně

1. ročník
Z� a� k:

• se sežnamuje se se spra�vny�m a priroženy�m sežení�m pri hre
• umí� stavet prsty na hmatní�ku v ža�kladní� polože, požde ji i v s iroke�  polože
• pohybuje volne  levou rukou po hmatní�ku, sežnamuje se se 7. polohou
• sežnamuje se se spra�vny�m a uvolneny�m držení�m smycce
• použ í�va�  ža�kladní� smyky - tj. hra polovinami a cely�m smyccem, de� tache� , legato, ža�klad 

pro prechody pres struny
• rožví�jí� rytmicke�  cí�tení�, intonacní� predstavivost
• spojuje si notovy�  ža�pis s orientací� na hmatní�ku v ža�kladní� polože
• cvicí� hru žpameti a podle sluchu
• hraje stupnice Č, G, F v jedne�  okta�ve

Postupová zkouška

2. ročník
Z� a� k:

• hraje v ža�kladní� i s iroke�  polože
• žna�  vy�meny poloh - že ža�kladní� do sedme�
• hraje smyky de� tache�  a legato a jejich kombinace, prechody pres struny
• snaž í� se o kvalitní� to� n a intonaci
• rožví�jí� rytmicke�  cí�tení�
• rožlisuje dynamiku forte a piano
• hraje s doprovodem klaví�ru nebo druhe�ho violoncella
• hraje stupnice B, Es, A v jedne�  okta�ve , Č, G, D, F ve dvou okta�va� ch s rožklady

Postupová zkouška

3. ročník
Z� a� k:

• upevn uje intonacní� jistotu v ža�kladní� polože
• je schopen kvalitne js í� vy�meny poloh (ža�kladní� - 7.), žna�  dals í� nižs í� polohy
• rožví�jí� smyccovou techniku a tvorbu kvalitní�ho to� nu, použ í�va�  dals í� dynamicke�  
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prostredky (žesilova�ní�, žeslabova�ní�)
• hraje slož ite js í� rytmy
• hraje stupnice Č, G, F, D, Es pres dve  okta�vy, mollove�  stupnice c, g, d.

Postupová zkouška

4. ročník
Z� a� k:

• sežnamuje se s vibratem
• sežnamuje se s vy�menami nižs í�ch poloh
• sežnamuje se s priroženy�mi flažolety
• hraje dals í� smyky - staccato, martele� , portamento, kombinuje smyky
• hraje jednoduche�  skladbicky ž listu
• hraje durove�  a mollove�  stupnice do 4 # a be�

Postupová zkouška

5. ročník
Z� a� k:

• se sežnamuje s hrou ve tretí� okta�ve
• cte noty v houslove�m a tenorove�m klí�ci
• sežnamuje se se ža�kladní� palcovou polohou
• hraje vybrane�  stupnice v rožsahu 3 okta�v
• je schopen vystihnout charakter interpretovane�  skladby

Postupová zkouška

6. ročník
Z� a� k:

• použ í�va�  ve ts í� dynamickou ska� lu
• spra�vne  fra� žuje
• snaž í� se o kvalitní� to� n, pracuje s vibratem
• sežnamuje se s jednoduchy�mi dvojhmaty s pra�ždnou strunou
• hraje stupnice dur i moll pres 3 okta�vy, snažs í� pak v rychlejs í�m tempu s prodlouženy�m 

ža�kladní�m to� nem
• hraje prednesove�  skladby ž ru. žny�ch slohovy�ch období�

Postupová zkouška

7. ročník
Z� a� k:

• hraje stupnice dur i moll pres 3 okta�vy
• sežnamuje se s hrou dals í�ch dvojhmatu.
• ukoncí� studium I. stupne  veřejným absolventským koncertem

Z� a� k mu. že v prí�pade  ža�važny�ch du. vodu.  ukoncit I. stupen  závěrečnou zkouškou v 
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rozsahu: 

Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

1. - 2 ročník
Študent:

• umí� použ í�vat ví�ce vy�ražovy�ch prostredku.  - kvalita to� nu, vibrato, dynamika
• hraje trí�okta�vove�  stupnice v rychlejs í�m tempu lega� to
• hraje dvojhmaty, sežnamuje se s dvojhmatovy�mi stupnicemi
• postupne  žvla�da�  provedení� vy�men poloh, hru v palcove�  polože a jejich kombinace
• hraje dvojhmatove�  stupnice prí�pravny�m žpu. sobem a retežem
• použ í�va�  a ždokonaluje dals í� smyky - spiccato, staccato, martele�  a jejich kombinace
• hraje 3 poprí�padne  4 okta�vove�  stupnice s rožkladem
• cvicí� pohotovost pri hre ž listu
• posloucha�  ru. žne�  skladby a je schopen diskuže o jejich interpretaci

3. - 4. ročník
Študent:

• cvicí� dvojhmatove�  stupnice a využ í�va�  dvojhmatovou techniku v prednesovy�ch 
skladba� ch

• hraje 3 poprí�padne  4 okta�vove�  stupnice s rožkladem s du. ražem na techniku a tempo
• je schopen spojovat technicke�  dovednosti obou rukou v hudební� projev se žretelem na 

kvalitu provedení�
• je schopen samostatne�  pra� ce s korepetitorem
• ukončí� studium II. stupně veřejným absolventským koncertem
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6. 1. 14 Studijní zaměření Hra na kytaru
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Hra na strunné nástroje.
Kytara je celosve tove  rožs í�reny�  hudební� na� stroj s dlouhou tradicí�. Použ í�va�  se jako so� lovy�  
na� stroj nebo jako souca� st ru. žny�ch na� strojovy�ch seskupení� v mnoha hudební�ch stylech a 
ža�nrech. Kytariste�  by me li žvla�dat jak hru ž notove�ho ža�pisu, tak i ž akordovy�ch žnacek, 
eventua� lne  i podle tabulatur. 

Učební plán Hra na kytaru

Přípravné studium
– formou skupinove�  nebo individua� lní� vy�uky v rožsahu nejde� le 2 let - 1 hodina ty�dne

Základní studium I. stupně

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

Hra na kytaru 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Hudební nauka 1 1 1 1 1

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 16-17

Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hra na kytaru 1-2 1-2 1-2 1-2

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní a souborová hra

Kulturní seminář

Komorní zpěv

Celkový týdenní počet hodin 8-9

Studium pro dospělé
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví� reditel skoly 
na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky (žanesene�ho pedagogem v trí�dní� kniže). Vy�uka se 
uskutecn uje minima� lne  v rožsahu jedne�  vyucovací� hodiny ty�dne .
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na kytaru
Přípravné studium
Z� a� k:

• pojmenuje a uka� že ca� sti na� stroje a vyjmenuje struny
• rytmižuje rí�kadla na melodicky�ch struna� ch (i, m, a)
• doprovodí� na basovy�ch struna� ch (p) melodii hranou ucitelem
• žahraje doprovod k pí�sni žjednoduseny�m akordem Č dur, G dur
• hraje a spocí�ta�  noty cele� , pu. love� , ctvrťove�

1. ročník
Z� a� k:

• aplikuje uvolnene�  postavení� prave�  i leve�  ruky pri hre
• použ í�va�  u� hož dopadem i bež dopadu prsty prave�  ruky
• dodržuje prstoklady prave�  ruky pri hre na ru. žny�ch struna�ch
• kontroluje spra�vne�  postavení� prstu.  leve�  ruky pri hre
• dodržuje prstoklady leve�  ruky
• koordinuje pohyby prave�  i leve�  ruky
• rožumí� hudební�mu ža�pisu v potrebne�  mí�re
• orientuje se v to� nove�m rožsahu na� stroje v 1. polože
• hraje jednohlase�  pí�sne  a kra� tke�  skladby
• žvla�da�  hru ž listu a žpameti dle individua� lní�ch schopností�
• rožví�jí� melodickou a rytmickou predstavivost

Postupová zkouška
1 durova�  stupnice žpameti
1 technicke�  cvicení� nebo etuda
1 prednesova�  skladba nebo lidova�  pí�sen  žpameti

2. ročník
Z� a� k:

• hraje dvojžvuky a trojžvuky prsty prave�  ruky
• pri hre použ í�va�  ža�kladní� kombinace palce a prstu.  prave�  ruky
• použ í�va�  snadne�  dvojhmaty leve�  ruky
• dba�  na žvukovou vyrovnanost a plynulost hry
• uplatn uje ža�kladní� dynamicke�  odstí�není� (p, mf, f)
• orientuje se v to� nove�m rožsahu na� stroje v 1. a 2. polože
• hraje snadne�  u� pravy lidovy�ch pí�sní�
• hraje jednoduche�  skladby s využ ití�m prstokladovy�ch kombinací� prave�  i leve�  ruky
• procvicuje hru ž not (ž listu) i hru žpameti

Postupová zkouška
1 stupnice dur a 1 stupnice moll žpameti
1 etuda
1–2 prednesove�  skladby žpameti

3. ročník
Z� a� k:
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• použ í�va�  dals í� varianty arpeggia 
• použ í�va�  kombinace u� hožu s dopadem a bež dopadu
• te�mbrove  obohacuje hru použ ití�m ža�kladní�ch rejstrí�ku.  sul ponticello a sul tasto
• žvla�da�  dvoj i trojhmaty v leve�  ruce 
• na 1., eventua� lne  i 2. strune  hraje ve vyss í�ch poloha� ch
• dba�  na dodržova�ní� jednoduche�ho vedení� hlasu.  v polyfonii v leve�  ruce
• vní�ma�  na� ladu skladby a tuto na� ladu vyjadruje elementa� rní�mi vy�ražovy�mi prostredky
• použ í�va�  jemne js í� dynamicke�  odstí�není�
• hraje stupnice dur i moll v 1. polože
• hraje jednoduche�  u� pravy a skladby, dueta a doprovody

Postupová zkouška
1 stupnice dur a 1 stupnice moll žpameti
1 etuda
2 prednesove�  skladby ru. žne�ho stylove�ho období� žpameti
 
4. ročník
Z� a� k:

• ovla�da�  u� hož rasgueado v ru. žny�ch forma� ch
• použ í�va�  legato odtažne�  i vžestupne�
• ovla�da�  ža�kladní� melodicke�  oždoby
• pohotove  žvla�da�  hmaty s použ ití�m kombinací� vsech prstu.  leve�  ruky
• použ í�va�  male�  barre�
• hraje do 5. polohy na vsech struna� ch
• rožumí� ža�pisu s použ ití�m akordovy�ch žnacek v potrebne�m rožsahu
• vy�ražove  uplatn uje dynamicke� , tempove�  a rejstrí�kove�  žmeny
• hraje typove�  stupnice dvouokta�vove�  v ru. žny�ch poloha� ch
• žvla�da�  kadence k dany�m to� nina�m
• hraje skladby pro kytaru ru. žny�ch stylu.
• u� castní� se komorní� a souborove�  hry dle možností� 

Postupová zkouška
1 stupnice dur a 1 stupnice moll – typova�  dvouokta�vova� , jednohlasa�  – žpameti;
1 kadence dur a 1 kadence moll
2 etudy s ru. žny�m technicky�m žamerení�m
2 prednesove�  skladby ru. žne�ho stylove�ho období� dle individua� lní�ch možností� žpameti
 
5. ročník
Z� a� k:

• pohotove  strí�da�  hru dopadem, bež dopadu, arpeggio a rasguado
• použ í�va�  hru legato, legato s va�žany�mi prsty, akordove�  hmaty a polyfonní� hru
• ovla�da�  barre�  hmaty
• hraje plynule do 7. polohy alespon  na melodicky�ch struna�ch
• aplikuje vy�meny poloh a jejich plynulost
• styližuje hru prave�  ruky pri doprovodu podle akordovy�ch žnacek
• hraje stupnice typove�  jednohlase�  a kadence
• hraje stupnice intervalove�  v tercií�ch
• rožumí� studovany�m skladba�m a primerene  použ í�va�  technicke�  a vy�ražove�  prostredky
• studuje skladby a etudy ru. žny�ch stylovy�ch období� a ru. žne�ho žamerení� 
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• u� castní� se komorní� a souborove�  hry

Postupová zkouška
1 stupnice dur a 1 stupnice moll – typova� , dvouokta�vova�  nebo trí�okta�vova�  s
prí�slusny�mi kadencemi – žpameti
2 etudy ru. žne�ho technicke�ho charakteru
2 prednesove�  skladby ru. žne�ho stylove�ho období� dle individua� lní�ch možností� žpameti

6. ročník
Žák:

• žna�  a prí�padne  i použ í�va�  pokrocilejs í� techniky – flažolety, ru. žne�  druhy poklepu. , 
glissando, vytahova�ní� strun

• použ í�va�  barre�  hmaty i dlouhodobe
• opakuje a dle možností� ždokonaluje již  žna�me�  technicke�  a vy�ražove�  prvky
• použ í�va�  s prehledem rožsah na� stroje do 12. pražce; alespon  na melodicky�ch struna� ch i 

nad 12. pražcem
• hraje stupnice typove�  dvou i trí�okta�vove�  jednohlase� , intervalove�  stupnice a prí�slusne�  

kadence, rožklady 
• ovla�da�  rožmanite�  melodicke�  oždoby
• aplikuje hlavní� ža� sady interpretace skladeb ru. žny�ch stylovy�ch období� a ža�nru.
• aktivne  využ í�va�  svy�ch dovedností� pri komorní� ci souborove�  hre

Postupová zkouška
1 stupnice dur a 1 stupnice moll – typova� , dvouokta�vova�  nebo trí�okta�vova� , jednohlasa�  – 
žpameti
1 kadence dur a 1 kadence moll – typova� , hrana�  k prí�slusne�  stupnici – žpameti
2 etudy s ru. žny�m technicky�m a rytmicky�m žamerení�m
2 prednesove�  skladby ru. žne�ho stylove�ho období� dle individua� lní�ch možností� žpameti

7. ročník
Žák:

• ovla�da�  na� strojovou techniku strední� obtí�žnosti, hraje s kultivovany�m to� nem
• hrou variací� dvou a trí�okta�vovy�ch stupnic jednohlasy�ch, stupnic intervalovy�ch (tercie, 

sexty) kultivuje to� n a trí�bí� techniku
• hrou kadencí� a rožkladu.  prohlubuje harmonicke�  cí�tení� a orientaci na hmatní�ku
• žna�  a prí�padne  i použ í�va�  pokrocilejs í� techniky – tambora, bubí�nek, tremolo, legato 

pravou rukou (hammering), alžapu� a, golpe
• vy�ražove�  prostredky použ í�va�  v rožmanity�ch nuancí�ch dle studovane�ho repertoa� ru
• doprova� ží� podle notace i akordicky�ch žnacek, hraje kadence a vytva� r í� vlastní� doprovod 

podle svy�ch individua� lní�ch schopností�
• ukoncí� studium I. stupne  veřejným absolventským koncertem

Z� a� k mu. že v prí�pade  ža�važny�ch du. vodu.  ukoncit I. stupen  závěrečnou zkouškou v 
rozsahu: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll – typova� , dvouokta�vova�  nebo trí�okta�vova� , 
jednohlasa�  – žpameti, 1 kadence dur a 1 kadence moll – typova� , hrana�  k prí�slusne�  
stupnici – žpameti, 2 etudy odlisne�ho technicke�ho charakteru, ž toho jedna etuda od 
soucasne�ho skladatele, 2 prednesove�  skladby ru. žne�ho stylove�ho období�, ž toho jedna 
skladba od soucasne�ho skladatele dle individua� lní�ch možností� žpameti.
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Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

1. ročník
Študent:

• využ í�va�  ža�kladní� na�vyky a dovednosti (spra�vne�  držení� te la a na� stroje, postavení� rukou),
použ í�va�  pokrocilejs í� technicke�  prvky hry (pokrocilejs í� u� hožy prave�  ruky, pokrocilejs í� 
prstovou techniku ruky leve�)

• udržuje rovnova�hu meži technickou a vy�ražovou složkou hry
• interpretuje primerene  obtí�žne�  skladby ru. žny�ch stylu.  a ža�nru.
• dle individua� lní�ch schopností� uplatn uje preva� žne  hru žpameti

2. ročník
Študent:

• ovla�da�  na� strojovou techniku vyss í� obtí�žnosti, hraje s kultivovany�m a rožmanite  
odstí�neny�m to� nem

• použ í�va�  prstoklady ve ts í�ho rožpe tí� a na� rocnosti
• žvla�da�  pohotove  hru ž listu
• orientuje se bežpecne  v hudební�m ža�pise i ve slož ite js í�ch rytmech

3. ročník
Študent:

• hraje plynule ve vyšších polohách v základních tóninách
• využívá velkého dynamického rozpětí a náhlých akcentů
• orientuje se v hudebním zápise i ve složitějších rytmech v polyfonii
• rožví�jí� svou improvižační� schopnost při doprovodech pí�sní� i při hře s jiny�mi na� stroji

4. ročník
Študent:

• ovládá různé technické prvky a techniky hry na nástroj
• využívá kvality tónu a úhozu k interpretaci hudby v jemných barevných a dynamických 

odstínech
• využívá své schopnosti při komorní a souborové hře
• profiluje se podle svého zájmu a preferencí; využívá svých posluchačských a interpretačních

zkušeností a získaných hudebních vědomostí a dovedností k samostatnému studiu nových 
skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru

• ukončí� studium II. stupně veřejným absolventským koncertem
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6. 1. 13 Studijní zaměření Sólový zpěv
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Sólový zpěv. 
Zpev je od nepameti nejprirožene js í�m projevem cloveka. Zpevnost na� roda je merí�tkem jeho 
hudebnosti. Bohatství� lidovy�ch pí�sní� je dokladem i ža�kladem jeho hudební� kultury. 
Kultivovany�  pevecky�  projev je nejvy�ražne js í�m a neju� cinne js í�m hudební�m vyjadrovací�m 
prostredkem, ktery�  se uplatn uje v hudbe  vsech stylovy�ch období� a ža�nru. , ve skladba� ch 
so� lovy�ch, sborovy�ch i komorní�ch. 

Učební plán Sólový zpěv

Přípravné studium
– formou skupinove�  nebo individua� lní� vy�uky v rožsahu nejde� le 2 let - 1 hodina ty�dne

Základní studium I. stupně

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

Sólový zpěv 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2

Hudební nauka 1 1 1 1 1

Volitelné předměty: 

Komorní zpěv 1 1 1 1 1

Kulturní seminář 1 1

Celkový týdenní počet hodin 19-20

Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Sólový zpěv 1-2 1-2 1-2 1-2

Volitelné předměty: 1 1 1 1

Komorní zpěv  

Kulturní seminář

Celkový týdenní počet hodin 8-9

Studium pro dospělé
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví� reditel skoly 
na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky (žanesene�ho pedagogem v trí�dní� kniže). Vy�uka se 
uskutecn uje minima� lne  v rožsahu jedne�  vyucovací� hodiny ty�dne .
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Sólový zpěv

Přípravné studium
• žvla�da�  spra�vne�  dy�cha�ní�
• ovla�da�  jednoducha�  intonacní� cvicení�
• dba�  na intonaci
• dba�  na artikulaci
• dba�  na spra�vne�  držení� te la
• žvla�da�  žpev s doprovodem

Postupová zkouška
1 pí�sen  žpameti

Základní studium I. stupně

1. ročník
Z� a� k:

• osvojuje si ža�klady hlasove�  hygieny
• dechovy�mi cvicení�mi procvicuje spra�vnou formu dy�cha�ní�, objevuje funkci bra�nice
• hlasovy�mi cvicení�mi si osvojuje spra�vne�  nasažení� to� nu, navožuje predstavu hlavove�ho 

to� nu
• artikulacní�mi cvicení�mi si osvojuje ža�klady spra�vne�  artikulace, vyrovna�va�  voka� ly, 

uvoln uje bradu
• žpí�va�  ve strední� polože a tu vhodny�mi hlasovy�mi cvicení�mi požvolna rožs iruje
• upevn uje si ža� sady spra�vne�ho postoje a držení� te la 
• studuje jednoduche�  lidove�  i ume le�  pí�sne  odpoví�dají�cí� jeho veku, hlasovy�m možnostem, 

hlasove�mu  rožsahu i individualite
• ucí� se žpí�vat v doprovodu hudební�ho na� stroje
• ke studiu pí�sní� použ í�va�  notovy�  ža�pis, ve ktere�m se ucí� orientovat
• je schopen použ í�vat dynamiku (p, mf)
• pri studiu pí�sní� se snaž í� o pochopení� a vyja�drení� jejich  na� lady a obsahu

Postupová zkouška
2 pí�sne  žpameti, ž toho nejme�ne  jedna lidova�

2. ročník
Z� a� k:

• dba�  na ža� sady hlasove�  hygieny
• prohlubuje schopnost klidne�ho a hluboke�ho dy�cha�ní� s použ ití�m funkce bra�nice 

vhodny�mi dechovy�mi cvicení�mi
• rožs iruje a vyrovna�va�  hlasovy�  rožsah (nejme�ne  okta�vy) vhodny�mi hlasovy�mi cvicení�mi
• rožví�jí� schopnost spra�vne�  artikulace vybrany�mi artikulacní�mi cvicení�mi
• ve studovany�ch pí�sní�ch uplatn uje ží�skane�  dovednosti v oblasti pevecke�  techniky
• snaž í� se o pochopení� a vyja�drení� obsahu studovany�ch pí�sní�
• pokousí� se o melodižaci a rytmižaci vybrany�ch textu.

Postupová zkouška

Š�VP ZUŠ�  Č�ernosice 



70

1 lidova�  a 1 ume la�  pí�sen   žpameti 

3. ročník
Z� a� k:

• využ í�va�  ža�kladní� na�vyky a dovednosti (spra�vne� , uvolnene�  držení� te la pri žpevu, klidne�  
dy�cha�ní�) a ža�kladní� technicke�  prvky (nasažení� to� nu, cista�  intonace, spra�vna�  artikulace)

• použ í�va�  hlas v cele�m rožsahu, žachova�va�  jeho priroženost a neprepí�na�  jej
• dovede rožlisovat ža�kladní� dynamiku a agogiku, ma�  povedomí� o legatove�m žpevu
• k na� cviku pí�sní� použ í�va�  notovy�  ža� žnam a prohlubuje schopnost  samostatne js í� pra� ce s 

ní�m 
• rytmižuje a melodižuje texty a tyto se ucí� žapisovat do notove�ho ža�žnamu
• pracuje s obsahem a vy�ražem studovany�ch pí�sní� na u� rovni svy�ch technicky�ch a 

hlasovy�ch možností�
• pripravuje se na studium dvojhlase�ho žpevu
• podle možností� se žapojuje do komorní�ho žpevu ci žpevu s doprovodem jiny�ch na� stroju.
• žpí�va�  lidove�  a ume le�  pí�sne  odpoví�dají�cí� jeho schopnostem a veku

Postupová zkouška
nejme�ne  2 pí�sne  odlisne�ho charakteru, ž toho alespon  jedna lidova� , žpameti

4. ročník
Z� a� k:

• procvicuje žeberne -bra�nicní� dy�cha�ní� 
• uvedome le pracuje s dechovou oporou
• neusta� le pracuje na rožs irova�ní� a vyrovna�va�ní� hlasove�ho rožsahu  
• vhodny�mi cvicení�mi prohlubuje cí�tení� durove�ho a mollove�ho to� norodu
• nacvicuje žpev staccato
• žpí�va�  rožloženy�  to� nicky�  kvintakord dur i moll 
• žpí�va�  i dvojhlase�  pí�sne
• žací�na�  se venovat i komorní�mu nebo sborove�mu žpevu nebo žpevu ža doprovodu 

jiny�ch na� stroju.
• pracuje na vy�ražove�m vyja�drení� studovany�ch pí�sní� na ža�klade  svy�ch technicky�ch i 

hlasovy�ch možností� a s ohledem na jeho vek a individualitu

Postupová zkouška
nejme�ne  2 pí�sne , ž toho nejme�ne  1 lidova�  a 1 ume la�  pí�sen  odlisny�ch charakteru. , žpameti

5. ročník
Z� a� k:

• ždokonaluje dosud probrane�  studijní� proble�my
• buduje dechovou oporu
• vyrovna�va�  hlas v cele�m sve�m hlasove�m rožsahu 
• žpí�va�  vokaližacní� cvicení� primerene�  sve�mu veku
• pomocí� hlasovy�ch cvicení� da� le rožs iruje a vyrovna�va�  hlasovy�  rožsah
• pomocí� vhodny�ch hlasovy�ch cvicení� upevn uje cí�tení� durove�ho a mollove�ho to� norodu
• rožví�jí�  kantile�nu
• rožví�jí� hudební� predstavivost 
• pripravuje improvižaci lidove�ho dvojhlasu
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• rožví�jí� komorní� žpev
• rožví�jí� orientaci ve ví�cehlasy�ch skladba� ch i jejich ža�pisu
• rožví�jí� vy�ražove�  vyja�drení� pí�sní� ru. žny�ch stylu.  a ža�nru.  primerene  sve�mu veku,

schopnostem a individualite
• rožví�jí� kultivovane�  hodnocení� vy�konu.  svy�ch i spoluža� ku.

Postupová zkouška
nejme�ne  2 pí�sne  odlisne�ho charakteru, ž toho nejme�ne  1 lidova�  a 1 ume la�  pí�sen , žpameti

6. ročník
Z� a� k:

• ždokonaluje dosud probrane�  studijní� proble�my
• vyrovna�va�  hlas
• ždokonaluje žpev staccata ve strední� polože
• ždokonaluje dechovou oporu
• žpí�va�  hlasova�  cvicení� v rožsahu okta�vy
• žpí�va�  stupnice dur i moll v rožsahu okta�vy
• žpí�va�  rožloženy�  akord dur a moll v rožsahu okta�vy
• rožví�jí� plynulou kantile�nu 
• pracuje na  prodlužova�ní� a ždokonalova�ní� dechovy�ch fra� ží�
• pestuje komorní� žpev nebo žpev s doprovodem jiny�ch na� stroju.
• rožví�jí� hudební� predstavivost
• rožví�jí� vy�ražove�  vyja�drení� pí�sní� ru. žny�ch stylu.  a ža�nru.  primerene  sve�mu veku,

schopnostem a individualite
• rožví�jí� kultivovane�  hodnocení� svy�ch vy�konu. , spoluža� ku.  i vy�konu.  aktivní�ch ume lcu.  

ru. žny�ch ža�nru.

Postupová zkouška
nejme�ne  3 pí�sne  odlisne�ho charakteru žpameti, ž toho nejme�ne  1 lidova�  a 1 ume la�

7. ročník
Z� a� k:

• upevn uje dovednosti a na�vyky pevecke�  techniky a vy�ražove�ho vyja�drení�
• dba�  na žachova�ní� lehkosti a priroženosti hlasu
• hlasova�  cvicení� prižpu. sobuje možnosti probí�hají�cí� mutace
• umí� se bežpecne  orientovat i ve slož ite js í�m notove�m ža�pisu
• umí� vytva� ret notovy�  ža�pis i slož ite js í�ch skladeb
• aktivne  se žapojuje do komorní�ho žpevu nebo žpevu v doprovodu jiny�ch na� stroju.
• prohlubuje schopnost vy�ražove  vyja�drit pí�sne  ru. žny�ch stylu.  a ža�nru.  primerene  sve�mu 

veku, schopnostem a individualite
• umí� kultivovane  hodnotit vy�kony svoje i svy�ch spoluža� ku.  i vy�kony aktivní�ch ume lcu.
• ukoncí� studium I. stupne  veřejným absolventským koncertem

Z� a� k mu. že v prí�pade  ža�važny�ch du. vodu.  ukoncit I. stupen  závěrečnou zkouškou v 
rozsahu: nejme�ne  3 pí�sne  odlisne�ho charakteru žpameti, ž toho nejme�ne  1 lidova�  a 1 
ume la� .

Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
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V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

1. - 4. ročník
Študent:

• navažuje na vedomosti a dovednosti ží�skane�  v I. stupni
• uplatn uje ža� sady hlasove�  hygieny
• prohlubuje a ždokonaluje osvojenou peveckou techniku (ža�kladní� dechove�  techniky, 

mekke�  a oprene�  nasažení� to� nu, ža� sady spra�vne�  artikulace a hlasove�  kultury)
• rožs iruje hlasovy�  rožsah a vyrovna�va�  hlasove�  rejstrí�ky
• kultivuje tvorení� to� nu
• rožví�jí� schopnost žpí�vat plynulou kantile�nu, ve�st a dodržovat fra� že
• ucí� se kultivovane�  interpretaci pí�sn ove�  literatury ru. žny�ch slohovy�ch období� a ža�nru.  
• použ í�va�  dynamicke�  a vy�ražove�  prostredky v souvislosti s charakterem studovane�  a 

interpretovane�  skladby
• pestuje žpev ví�cehlasu a orientuje se v jeho ža�pisu
• orientuje se v hudební�m ža�pise a textu
• je veden ke schopnosti vyja�drit vlastní� na� žor pri vy�beru studovany�ch skladeb a 

vy�ražove�m vyja�drení� pí�sní�
• mu. že se behem studia II. stupne  žamerit na konkre�tní� ža� nr
• pestuje komorní� žpev nebo žpev s doprovodem jiny�ch na� stroju.
• kultivovane  hodnotí� vy�kony sve�  i spoluža� ku. , da� le vy�kony aktivní�ch ume lcu.  
• rožví�jí� poslechove�  schopnosti voka� lní� a voka� lne  instrumenta� lní� hudby a její� na� sledne�  

hodnocení�
• literaturu vždy vybí�ra�  ucitel ve spolupra� ci s ža� kem
• studium II. stupně ukončí veřejným absolventským vystoupením 
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6. 1. 14 Studijní zaměření Komorní zpěv
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Sborový zpěv.
„Šborovy�  žpev vede ža� ky k rožvoji celkove�  hudebnosti, predevsí�m pak k rožvoji voka� lní�ch a 
ca� stecne  te�ž  instrumenta� lní�ch dovedností�. Navažuje na dovednosti ža� ku.  ží�skane�  v hodina� ch 
hudební� vy�chovy. Z� a� ci rožví�jí� svu. j individua� lní� hlasovy�  potencia� l, ktery�  uplatn ují� ve vžtahu k 
ostatní�m clenu. m pevecke�ho sboru ža u� celem dobre�  kolektivní� interpretace. Špolecne  
nastudovane�  skladby prežentují� ža� ci na verejny�ch vystoupení�ch a mají� tak možnost prož í�t 
jednu ž podob hudby, sde lení� vlastní�ho hudební�ho projevu a predvedení� vy�sledku dlouhe�ho 
pracovní�ho u� silí� na verejnosti.“6

Formy Komorního zpěvu
Komorní zpěv
A capella
Black Notes
Black Mouses
Fhoky

Učební plán Komorní zpěv

Přípravné studium
– formou skupinove�  nebo individua� lní� vy�uky v rožsahu nejde� le 2 let - 1 hodina ty�dne

Základní studium I. stupně

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

Komorní zpěv 2 2 2 2 2 2 2

Hudební nauka 1 1 1 1 1

Celkový týdenní počet hodin 19

Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Komorní zpěv 2 2 2 2

Celkový týdenní počet hodin 8

Pozn.
Pokud je komorní� žpev hlavní�m oborem, vykona�  ža� k na konci skolní�ho roku postupovou 
žkousku. Pokud je použe volitelny�m predmetem, povinnost postupove�  žkousky odpada� .

Studium pro dospělé:
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví� reditel skoly 
na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky (žanesene�ho pedagogem v trí�dní� kniže). Vy�uka se 
uskutecn uje minima� lne  v rožsahu jedne�  vyucovací� hodiny ty�dne .

6 Viz. http://www.zsdobrany.cz/skolni-vzdelavaci-program-1/volitelne-predmety/sborovy-zpev/
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Komorní zpěv

Přípravné studium
Z� a� k

• rožví�jí� spra�vne�  bra�nicní� dy�cha�ní�
• použ í�va�  spra�vne�  držení� te la
• žpí�va�  v unisonu
• žpí�va�  prirožene , neprepí�na�  hlasivky prí�lis  hlasity�m žpevem
• žpí�va�  s doprovodem jine�ho na� stroje
• použ í�va�  rytmicke�  prvky a orffovy na� stroje
• sežnamuje se s funkcí� dirigenta (sbormistra)
• dovede žažpí�vat jednoduchou lidovou, na� rodní� pí�sen

Postupová zkouška
verejne�  vystoupení�
2 pí�sne

Základní studium I. stupně

1. - 3. ročník
Z� a� k

• žpí�va�  ciste  v unisonu
• rožví�jí� samostatnou prí�pravu
• prohlubuje bra�nicní� dy�cha�ní� pri žpevu a vy�slovnost
• doka�že cí�st jednoduchy�  notovy�  ža�pis sborove�  partitury
• reaguje na dirigenta (sbormistra)
• doka�že žpí�vat v doprovodu hudební�ho na� stroje
• umí� naslouchat ostatní�m žpeva�ku. m
• použ í�va�  fra� žova�ní�
• rožví�jí� spra�vnou artikulaci

Postupová zkouška
verejne�  vystoupení�
2 skladby

4. - 7. ročník
Z� a� k

• žna�  spra�vne�  sežení� a postoj pri žpevu
• ovla�da�  bra�nicní� dy�cha�ní�
• ovla�da�  vy�slovnost a spra�vnou artikulaci
• doka�že intonovat
• využ í�va�  dynamiku
• doka�že žpí�vat dle notove�ho ža�pisu
• reaguje na dirigenta (sbormistra)
• doka�že žpí�vat ve dvojhlasu, trojhlasu
• prohlubuje žnalosti v oblasti literatury
• ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením

Z� a� k mu. že v prí�pade  ža�važny�ch du. vodu.  ukoncit I. stupen  závěrečnou zkouškou v 
rozsahu: 3 skladby roždí�lne�ho ža�nru, tempa.
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Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

1. - 4. ročník
Študent

• doka�že ovla�dat intonacne  cisty�  žpev sve�ho partu ve skladba� ch a capella i s 
instrumenta� lní�m doprovodem

• ma�  vyrovnany�  hlas v cele�m sve�m hlasove�m rožsahu
• žna�  ža� sady hlasove�  hygieny
• pestuje na�vyky kultivovane�ho sborove�ho žpevu
• žpí�va�  ž listu jednoduss í� skladby
• orientuje se v notove�m ža�pisu sborove�  partitury
• reaguje na dirigenta (sbormistra)
• ukončí studium ZUŠ veřejným vystoupením
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6. 1. 14 Studijní zaměření Sborový zpěv
Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření Sborový zpěv.
Zpev je nejprirožene js í�m a nejrožs í�rene js í�m hudební�m projevem cloveka. Šborovy�  žpev je 
vy�žnamny�m prostredkem k rožvoji hudebnosti a ke žvysova�ní� ža� jmu o hudbu. V nas ich žemí�ch
ma�  sborovy�  žpev dlouholetou tradici a dí�ky nas im prední�m hudební�m skladatelu. m, kterí� se 
sborove�  tvorbe  systematicky venují�, disponuje velmi bohatou sborovou literaturou.
Vyucovací� predmet Šborovy�  žpev je realižova�n formou kolektivní� vy�uky a je žameren jak na 
interpretacní� dovednosti (ovla�dnutí� pevecke�  techniky, schopnost vyja�drit obsah a vy�raž 
ume lecke�ho dí�la, žpev ž listu, intonacní�, rytmicke�  a vy�ražove�  dovednosti v ra�mci pevecke�  
skupiny), takte�ž  na dovednosti hudebne  teoreticke�  a vseobecny�  kulturní� rožhled. Hlavní�m 
posla�ní�m pra�ce pevecke�ho sboru je koncertní� cinnost. Šborovy�  žpev ma�  naví�c vsechny 
prednosti kolektivní� aktivity, ktera�  umožn uje prostrednictví�m spolecne�ho emociona� lní�ho 
prož itku intenživne  rožví�jet osobnostní� stra�nku ža�ka. 

Formy předmětu Sborový zpěv
Přípravný dětský pěvecký sbor
Koncertní sbor

Učební plán Sborový zpěv

Přípravné studium
 formou skupinove�  nebo individua� lní� vy�uky v rožsahu nejde� le 2 let - 1 hodina ty�dne

Základní studium I. stupně

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

Komorní zpěv 2 2 2-3 2-3 3-4 3-4 3-4

Hudební nauka 1 1 1 1 1

Celkový týdenní počet hodin 22-27

Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Komorní zpěv 4 4 4 4

Celkový týdenní počet hodin 16

Pozn.
Hodinova�  dotace Šborove�ho žpevu ciní� v první�m a druhe�m rocní�ku 2 hodiny ty�dne , ve tretí�m a
ctvrte�m rocní�ku se pak pohybuje v rožmeží� 2–3 hodiny ty�dne , v pa� te�m, seste�m a sedme�m 
rocní�ku pak v rožmeží� 3-4 hodin ty�dne . Konkre� tní� urcení� casove�  dotace v dane�m skolní�m roce 
je ža�visle�  na na� rocnosti a žamerení� studovane�ho repertoa� ru. Na na�vrh vyucují�cí�ho Šborove�ho 
žpevu mu. že reditel skoly rožhodnout o navy�sení� casove�  dotace o 0,5 hodiny, a to ža u� celem 
individualižovane�  vy�uky nebo de leny�ch žkousek jednotlivy�ch hlasu. . 
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Studium pro dospělé:
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví� reditel skoly 
na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky (žanesene�ho pedagogem v trí�dní� kniže). Vy�uka se 
uskutecn uje minima� lne  v rožsahu jedne�  vyucovací� hodiny ty�dne .

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Sborový zpěv

Přípravné studium
Z� a� k

• rožví�jí� spra�vny�  pevecky�  postoj, spra�vne�  sežení� a spra�vne�  dy�cha�ní� pri žpevu
• žažpí�va�  na ža�klade  svy�ch dispožic intonacne  a rytmicky ciste  v jednohlasu
• použ ije svu. j hlas v prirožene�  polože, neprepí�na�  hlasivky prí�lis  hlasity�m žpevem
• využ í�va�  tempova�  žname�nka, dynamiku, rytmus
• využ í�va�  hru na te lo a na� stroje Orffova instrumenta� re
• reaguje na požadavky sbormistra - na� stup, mežihry, ža�ver
• umí� naslouchat ostatní�m žpeva�ku. m

Základní studium I. stupně

1. - 3. ročník
Z� a� k

• intonuje jedno ci dvojhlase�  pí�sne  s doprovodem nebo a capella
• uplatn uje spra�vne�  pevecke�  na�vyky (bra�nicní� dy�cha�ní�, vokaližace, nasažení� to� nu)
• doka�že cí�st a realižovat jednoduchy�  ža�pis sborove�  partitury
• respektuje ža�konitosti sborove�  pra� ce a reaguje na dirigenta (sbormistra)
• uplatn uje adekva� tní�  fra� žovaní� a ža�kladní� dynamickou ska� lu
• rožví�jí� spra�vnou artikulaci

4. - 6. ročník
Z� a� k

• uplatn uje v praxi ža� sady hlasove�  hygieny, reaguje na pokyny, je schopen prí�padne�  
korekce

• je schopen si žapamatovat a reprodukovat dels í� hudební� u� seky
• cte a žapisuje noty, realižuje sborovy�  part spra�vne  dle ža�pisu
• žažpí�va�  jednoduchy�  dvojhlas a ka�non  
• žažpí�va�  v cele�m prirožene�m rožsahu sve�ho hlasu, bež prí�lisne�  forže 
• žna�  a v praxi využ í�va�  ža�kladní�m hudební� pojmy a na� žvosloví�

7. ročník
Z� a� k

• intonuje ví�cehlase�  skladby vcetne  voka� lní� polyfonie a capella
• už í�va�  pohotove  a kultivovane  sve�ho hlasu
• v s iroke�  mí�re reaguje na požadavky a dirigentska�  gesta sbormistra 
• intonuje ciste  jednohlase� , dvoj a ví�cehlase�  pí�sne  s doprovodem i bež doprovodu
• koriguje prí�padne�  intonacní�  a interpretacní� nedostatky vlastní�ho pevecke�ho vy�konu
• orientuje se v ža�kladní�ch dí�lech lidove�  a ume le�  pí�sn ove�  tvorby 
• objasní� pojem hlasova�  hygiena a její� ža� sady 
• rožví�jí� samostatnou prí�pravu na žkousky a koncerty
• ukoncí� studium I. stupne  veřejným vystoupením
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Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

1. až 3. ročník
Študent

• samostatne  pracuje na rožvoji svy�ch pevecky�ch dovedností� (dy�cha�ní�, artikulace, 
rožs irova�ní� rožsahu)

• žpí�va�  s využ ití�m rožs í�rene�ho hlasove�ho rožsahu a vyrovnany�ch hlasovy�ch rejstrí�ku.
• ciste  intonuje svu. j part ve skladba� ch a capella i s instrumenta� lní�m doprovodem
• žažpí�va�  pí�sne  ru. žny�ch ža�nru.  a období�, v ru. žny�ch jažycí�ch
• orientuje se ve strukture ví�cehlase�  sborove�  partitury
• rožlis í� kultivovany�  projev, hudební� fra� ži a kantile�nu
• taktne  analyžuje vy�kony sve�  i svy�ch spoluža� ku.
• žažpí�va�  ž listu jednoduss í� skladby

4. ročník
Študent

• sluchove  analyžuje dvoj a ví�cežvuky
• bežpecne  ovla�da�  a v praxi už í�va�  ža� sady pevecke�  techniky a  hlasove�  hygieny 
• žažpí�va�  vyrovnany�m hlasem v cele�m sve�m hlasove�m rožsahu
• orientuje se ve vy�žnamny�ch hudební�ch období�ch nas ich i sve tovy�ch de jin
• interpretuje žpameti na� rocne js í� a rožsa�hlejs í� voka� lní� dí�la
• transponuje pri žpevu lidovou pí�sen
• provede svu. j part s predepsany�m rožsahem dynamiky, plynulou kantile�nou a 

dodržova�ní�m fra� ží�
• predvede intonacne  cisty�  a kultivovany�  žpev sve�ho partu ru. žny�ch ža�nru.  a období� v 

na� rocne js í�ch skladba� ch a capella i s doprovodem
• umí� by� t na�pomocen sbormistrovi pri organižova�ní� žkousek a dals í�ch cinnostech a 

doka�že poradit a pomoci mladsí�m clenu. m sboru pri studiu repertoa� ru
• ukončí� studium II. stupně veřejným vystoupením
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6. 1. 15 Vyučovací předmět Komorní a souborová hra

Charakteristika

Komorní� a souborova�  hra se použ í�va�  pro rožs í�rení� vy�uky hlavní�ho oboru a jeho ve ts í� naplnení�.
Použ í�va�  se jak u na� stroju.  melodicky�ch (housle, fle� tny aj.), tak i kla�vesovy�ch a akordicky�ch. Z� a� ci 
se sežna�mí� se souhrou s jiny�mi na� stroji, u melodicky�ch na� stroju.  musí� ví�ce dba� t na intonaci a 
rytmus. Pro ža�ky tento žpu. sob hry žnamena�  i ža�bavu a ve ts í� motivaci ke hre na na� stroj. 

Formy komorní a souborové hry
Č�tyrrucní� hra na klaví�r
Hra na dva klaví�ry
Komorní� duo
Koncertantní� obsažení�
Komorní� kvartet
Šmyccovy�  kvartet
Dechovy�  kvintet
Komorní� soubor dechovy�, Kouželnice
Komorní� soubor smyccovy�
Komorní� soubor smí�seny�, Ansa�mbl
Kytarovy�  soubor
Houslovy�  soubor, Ansa�mbl
Lidova�  kapela Pramí�nku
Dech Band
Hra v orchestru

Učební plány Komorní a souborová hra I. a II. stupeň základního studia

 viž jednotliva�  studijní� žamerení� hudební�ho oboru

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Komorní hra

Základní studium I. stupně

1. - 3. ročník
Z� a� ci:

• osvojují� si pohotove js í� ctení� notove�ho ža�pisu a rychlejs í� orientaci v nem
• použ í�vají� schopnost nechat se ve�st
• osvojují� si ža�kladní� principy souhry s dals í�m na� strojem/na�stroji
• rožví�jí� se po na� strojove�  i lidske�  stra�nce
• jsou schopni rychle reagovat na žmeny
• jsou schopni mežioborove�   spolupra� ce
• dbají� na rytmickou presnost
• dbají� na intonaci a ža� sady prilaďova�ní� k druhe�mu na� stroji
• pracují� s vy�ražovy�mi prostredky
• využ í�vají� svou hudební� predstavivost
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4. - 7. ročník
Z� a� ci:

• využ í�vají� plne  svy�ch dovedností� ží�skany�ch v individua� lní� vy�uce
• žapojují� se do souboru.  ví�ce na� stroju. , ve ts í�ch souboru.  ci orchestru. , jažžove�ho souboru, 

lidove�ho souboru aj.
• jsou schopni mežioborove�   a mežigeneracní� spolupra� ce
• použ í�vají� schopnost ve�st a nechat se ve�st
• kladou ve ts í� na� roky na presnost a vyva�žení� žvuku
• rožví�jí� se po na� strojove�  i lidske�  stra�nce
• spoluvytva� r í� odpovednost ža studovane�  dí�lo
• plne  využ í�vají� možností� verejne  vystupovat
• doka�ž í� se prižpu. sobit celku
• ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením

Základní studium II. stupně

1.- 4. ročník
Študenti:

• rožví�jí� sve�  dovednosti ží�skane�  predchoží�m studiem
• potvržují� principy intonace, rytmu a žvuku
• kladou ve ts í� na� roky na presnost, pracují� s agogikou
• prižpu. sobují� se celku
• jsou schopni prispe t a poradit ve hre me�ne  vyspe ly�m spoluhra� cu. m
• rožví�jí� se po na� strojove�  i lidske�  stra�nce
• jsou schopni mežioborove�   a mežigeneracní� spolupra� ce
• použ í�vají� schopnost ve�st a nechat se ve�st
• kladou ve ts í� na� roky na presnost a vyva�žení� žvuku
• využ í�vají� dynamicky�ch a žvukovy�ch dovedností� a da� le je rožs irují�
• jsou schopni ohodnotit vy�kon svu. j i ostatní�ch
• dovedou objektivne  posoudit hodnotu poslouchany�ch skladeb a interpretacní�ch kvalit 

u� cinkují�cí�ch hudební�ku.
• dle možností� co nejví�ce verejne  vystupují�
• veřejným vystoupením ukončí studium na ZUŠ
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6. 2. Výtvarný obor

6. 2. 1 Výtvarná tvorba

Vy�tvarna�  tvorba vy� tvarne�ho oboru je žamerena na celkovy�  rožvoj osobnosti ža� ka. Ucitel 
uplatn uje individua� lní� prí�stup.

Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná tvorba

• rožví�jí� specificke�  složky osobnosti orientovane�  na vižua� lní� vní�ma�ní�, osobnost, 
vyjadrova�ní� a komunikaci 

• propojuje smyslove� , citove�  a myslenkove�  složky psychiky ža� ka se schopností� hluboke�ho
prož í�va�ní� a citove�ho vyjadrova�ní� jevu.  a vžtahu.

• napoma�ha�  k vnitrní� duchovní� jednote  osobnosti, její�mu celistve�mu bytí� a humanižaci 
sve ta

• probouží� a kultivuje tvorive�  reakce na podnety a proble�my
• obnovuje a obohacuje citove�  a raciona� lní� vžtahy k sobe  same�mu, ostatní�m lidem i 

okolní�mu svetu
• rožví�jí� požitivní� vžtahy ke kulturní�m hodnota�m soucasnosti i minulosti
• vycha� ží� ž RVP ZUŠ�
• ža�kladem vžde la�vací� oblasti je vy� tvarna�  tvorba, recepce a reflexe vy� tvarne�ho umení� a 

fantažie

Mezi specifické cíle patří:

• rožvoj a kultivova�ní� smyslovy�ch schopností� vní�ma�ní� a soustredene�ho požorova�ní�
• obnovova�ní� a rožví�jení� smyslove�  a citove�  senžibility, kultivace a obohacova�ní� prož itku.
• obnovova�ní� a pestova�ní� predstavivosti, imaginace a fantažie
• rožví�jení� požitivní�ho vžtahu ke kulturní�m hodnota�m
• rožvoj porožumení�, tolerance i kriticnosti k vlastní�m projevu. m i ostatní�ch, žvla� s te  pak 

k obražny�m syste�mu. m vy� tvarne�  kultury a umení�
• kultivace výtvarných dovedností a schopností jako prostředků výtvarného 

vyjadřování

Základními prostředky k naplňování těchto cílů jsou:

• vy� tvarne  esteticke�  vní�ma�ní�, požorova�ní� a reagova�ní� na vne js í� i vnitrní� podne ty
• hra, experiment s vy� tvarny�mi prostredky a objevova�ní� jejich vy�ražovy�ch možností�
• hleda�ní� tvorive�ho resení� konkre� tní�ch lidsky�ch proble�mu.  prostrednictví�m vy� tvarne  

vy�ražovy�ch prostredku.
• objevova�ní� vy� tvarny�ch kvalit a hodnot v okolní�m sve te , kulture a umení�
• postupné chápání, osvojování a používání výtvarně znakových systémů

Výtvarná tvorba
Plošná tvorba
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Zahrnuje kreslí�rske� , malí�rske�  a graficke�  reakce na skutecnost, na ž ivot nebo na niterní� sve t 
ža� ku. . Je postavena na objevne  volene�  tematice, ktera�  obohacuje detske�  myslení� i emotivitu. 
V souvislosti s te�matem ža� ci požna�vají� vy�ražovou sve�bytnost linií�, barev a tvaru.  ve vlastní� 
volne�  a už itne�  tvorbe , v požorova�ní� a prepisu reality nebo v kontaktu s vy� tvarny�m umení�m. 
Šoustredeny�  ža� jem vžbužují� i experimenty s materia� ly, na� stroji nebo postupy, ktere�  rožví�jí� 
tvorivost a fantažii. Zpu. soby vyjadrova�ní� navažují� jak na klasicke�  vy� tvarne�  postupy, tak 
na kombinova�ní� technik, ktere�  mnohdy dospí�vají� až  k presahu. m meži plosnou a plastickou 
tvorbou.

Prostorová tvorba 
Ucí� ža�ky odlisne�mu žpu. sobu vy� tvarne�ho myslení�. Vedle prostorove�ho uplatnení� linií�, barev a 
tvaru.  vystupuje do popredí� role sve tla a stí�nu. , objemu. , plasticky�ch kontrastu.  a materia� lovy�ch 
kvalit. Volna�  tvorba nejcaste ji spocí�va�  ve vy� tvarne�  experimentaci v resení� drobny�ch 
socharsky�ch doprovodny�ch studijní�ch modelova�ní�, už itna�  tvorba je casto žastoupena 
keramikou, skicami. Je ža�visla�  nejen na obsahu na�me tu a na vy� tvarne�  u� važe, ale i na žvolene�m 
postupu – modelova�ní�, tvarova�ní�, konstruova�ní�. Vy�žnamnou roli hraje i vžtah ža�ka k materia� lu 
a jeho žrucnost. Volnou tvorbu doprova� ží� studijní� modelova�ní�, užitá tvorba je nejčastěji 
zastoupena keramikou.

Objektová a akční tvorba
Vyvažuje prož itkovy�mi aktivitami nektere�  postupy plosne�  a prostorove�  tvorby. Na nežvykle�  
ža� ž itky, smyslove�  podnety, na pocity, vžtahy a vžnikají�cí� postoje navažuje jejich vy� tvarny�  
prepis a hloube ji je ukotvuje. Objektova�  tvorba poma�ha�  ža� ku. m priblí�ž it se realite  – materia� lu 
ci naležene�mu predmetu, nebo vytva� ret nova�  prostredí�. Postupy akcní� tvorby se vžtahují� 
k jedinci a situaci ve svete , k vní�ma�ní� sebe sama nebo prož í�va�ní� kontaktu.  s druhy�mi. Akcní� 
tvorba ma�  multimedia� lní� charakter. Z� a� ci se vyjadrují� gestem ci pohybem, prož í�vají� hudbu a její�
rytmus, promen ují� svou identitu atd.

Výtvarná kultura
Prostupuje celou vy�ukou – nabí�ží� prož itky, porovna�va�  vžtahy meži ž ivotem, clovekem a 
umení�m. Šleduje pohyb uvnitr  ža� nru.  a naprí�c historií�. Na vsech stupní�ch studia jde o hleda�ní� 
inspirací�, asociací� a souvislostí�. Proto ma�  vy� tvarna�  kultura v prí�pravne�  vy� tvarne�  vy�chove  a 
v ža�kladní�m studiu I. a II. stupne  volny�  casovy�  rožsah a není� klasifikova�na. V ža�kladní�m studiu 
I. a II. stupne  se informace radí� do prehledne�ho souboru žnalostí�.              
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Učební plán Výtvarný tvorba

Přípravné studium

Předmět 1. r. 2. r.

Přípravná výtvarná tvorba 3 3

Celkem
3 3

6

Základní studium I. stupně

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

Výtvarná tvorba 3 3 3 3 3 3 3

Celkem
3 3 3 3 3 3 3

21

Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Výtvarná tvorba 3 3 3 3

Celkem 12

Studium pro dospělé:
Vžde la�vací� obsah studia pro dospe le�  i žpu. sob jeho organižace a realižace stanoví� reditel skoly 
na ža�klade  individua� lní�ho pla�nu vy�uky. Ten je žanesen pedagogem v trí�dní� kniže. Vy�uka se 
uskutecn uje v rožsahu trí� vyucovací�ch hodin ty�dne .
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Výtvarná tvorba

Přípravné studium
Z� a� k:

• žna�  paletu ža�kladní�ch vyjadrovací�ch prostredku.
• požna�va�  ru. žnorode�  prí�rodní� materia� ly, precha� ží� od hry k experimentu
• žasažuje predmety do neobvykly�ch souvislostí�, vytva� r í� souvislosti nove� , neotrele�  
• uvažuje nad prí�cinami a du. sledky jevu.  a žtva� rn uje je
• použ í�va�  vy� tvarne�  formy, ktere�  se vyví�její� s jeho rožumovy�m, emociona� lní�m a 

vy� tvarny�m vy�vojem, ktere�  ho obohacují�
• preva�dí� ru. žne�  smyslove�  podnety do vižua� lní� sfe�ry
• intuitivne  použ í�va�  obražove�  prvky: bod, linie, plocha, prostor, sve tlo, barva
• požna�va�  prostredí� skoly a její� nejbližs í� okolí�
• dba�  na spra�vne�  žacha�žení� s vy� tvarny�mi pomu. ckami v souladu s bežpecností� pra� ce

Základní studium I. stupně

1 . - 2. ročník
Z� a� k:

• rožpožna�va�  ža�kladní� plosne�  geometricke�  tvary a prostorove�  u� tvary a odlisuje je od 
prí�rodní�ch

• ma�  osvojeny kulturní� normy chova�ní� v kolektivu, emocní� otevrenost, spolupra�ce 
s ucitelem i ve skupine

• osvojuje si schopnost vy� tvarne�  vy�povedi – schopnost ždu. vodnit, hodnotit a obha� jit 
vy� tvarne�  vy�povedi, ve�st dialog, vyjadrovat se k tvorbe  sve�  a druhy�ch, tolerovat jiny�  
žpu. sob videní�

• dodržuje vymežena�  pravidla
• použ í�va�  bežpecne  materia� ly, na� stroje, vybavení�
• pod vedení�m ucitele si stanovuje dí�lcí� cí�le a snaž í� se je trpe live  a soustredene  plnit

3. a 4. ročník
Z� a� k:

• vní�ma�  ucitele jako autoritu, je na nem ža�visly�, naru. sta�  spolupra� ce s ucitelem 
• ovla�da�  ža�kladní� paletu vyjadrovací�ch prostredku.  v kresbe , malbe , grafice a prostorove�  

tvorbe
• hodnotí� a využ í�va�  vy�ražove�  možnosti barev
• uvedomuje si možnosti kompožicní�ch prí�stupu.  a principu.
• vedome  volí� na� stroje a techniky pro konkre�tní� vy� tvarne�  vyja�drení�  
• objevuje souvislosti meži sebou, okolní�m svetem a sve tem umení�
• žtva� rn uje sve�  dojmy že setka�ní� s vy� tvarny�m umení�m  

5. a 6. ročník
Z� a� k:

• respektuje chova�ní� v kolektivu, klesa�  ža�vislost na autorite  ucitele, ktere�ho vní�ma�  jako 
partnera, je schopen vyja�drit svu. j na� žor i respektovat na� žory ostatní�ch clenu.  skupiny

• ovla�da�  s irs í� paletu vyjadrovací�ch prostredku.  v kresbe , malbe , grafice, prostorove�  
tvorbe

• je sežna�men se ža�klady fotografie, objektovou a akcní� tvorbou a novy�mi me�dii 
• bežpecne  použ í�va�  na� stroje, materia� ly a vybavení�
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• dodržuje pravidla
• vyhleda�va�  na�me ty a inspiraci v ume lecky�ch dí�lech, architekture
• sa�m navažuje že ža� jmu vžtah k umení�, hleda�  souvislosti meži ume lecky�m dí�lem a 

vy� tvarny�m projevem
• pri pra� ci s ume lecky�m dí�lem hleda�  a pojmenova�va�  ža�kladní� obražove�  prvky a 

kompožicní� prí�stupy
• osvojuje si schopnost vy� tvarne�  vy�povedi - její�ho hodnocení�, ždu. vodnení� a obha� jení�, 

vedení� dialogu, vyjadrova�ní�m k tvorbe  vlastní� i ostatní�ch, tolerance k roždí�lny�m 
žpu. sobu. m vy� tvarne�ho vyja�drení�

• žasažuje predmety do neobvykly�ch souvislostí�, vytva� r í� nove�  a neobvykle�

7. ročník
Z� a� k:

• vní�ma�  ucitele jako partnera, je citlivy�  k potreba�m ostatní�ch, umí� posoudit mí�ru svy�ch 
možností� a cí�lene  s nimi žacha�žet

• vedome  volí� ska� lu vyjadrovací�ch prostredku.  v kresbe , malbe , grafice, prostorove�  tvorbe
• žachycuje realitu žpu. sobem odpoví�dají�cí�m jeho individua� lní�m schopnostem
• orientuje se v hlubsí�m požna�ní� vybrany�ch graficky�ch technik
• individua� lne  si vybí�ra�  podnety ž oblasti vy� tvarne�  kultury
• prakticky overuje a postupne  využ í�va�  kompožicní� principy v experimenta� lní�ch 

cinnostech a vlastní� tvorbe
• osvojuje si ru. žne�  možnosti vystižení� prí�rodní�ch tvaru.  vhodny�mi vy� tvarny�mi 

technikami
• sežnamuje se s ru. žny�mi typy žobražení� a ucí� se je vní�mat v historicky�ch souvislostech
• orientuje se  ve vy� tvarny�ch smerech de jin vy� tvarne�ho umení� i soucasne�  tvorby
• ukončí studium I. stupně veřejnou prezentací portfolia vlastních prací – výstavou

Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

Základní studium II. stupně

1. - 4. ročník
Študent:

• podí�lí� se na utva� rení� pravidel ty�move�  spolupra�ce, uplatn uje je, diskutuje, respektuje 
ru. žna�  hlediska, umí� se poucit, je schopen vlastní� postup obha� jit nebo žmenit            

• ovla�da�  žpu. soby vy� tvarne�ho myslení� a vyjadrova�ní� na u� rovni samostatne  pojate�  tvorby, 
sta�va�  se neža�vislou samostatnou osobností�

• je otevreny�  odlisnostem, argumentuje, prežentuje pra� ci vlastní� i druhy�ch, vcetne  
uplatnení� novy�ch informacní�ch technologií�

• v prí�rode , technicky�ch vy� tvorech i vy� tvarny�ch dí�lech hleda� , analyžuje skryte�  a tusene�  
ža�konitosti vy� tvarny�ch projevu.

• pracuje se svetlem a barvou v konkre�tní�m  prostredí� a prostoru, hleda�  historicke�  
paralely

• cha�pe obecne  už í�vane�  termí�ny, žnaky, symboly, využ í�va�  analy�žu, synte�žu, parafra� ži, 
posuny vy�žnamu, abstrakci, rožlisuje i propojuje obsah i formu, origina� lne  res í� 
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vy� tvarne�  proble�my, experimentuje
• hloube ji žkouma�  charakter i psychicky�  u� cin barev, jejich symbolicke�  vy�žnamy 
• sve�  dovednosti a vedomosti uplatn uje pri na�vrží�ch designu jednoduchy�ch predmetu.
• žacha�ží� tvu. rcí�m žpu. sobem s elektronicky�mi me�dii jako dals í�m prostredkem vy� tvarne�  

kultury 
• použ í�va�  dostupne�  informacní� ždroje a osobite  je aplikuje 
• na ža�klade  vy� tvarny�ch žkuseností� i studia cha�pe, že svet lže žprí�tomnit ru. žny�mi 

žpu. soby napr.  figurací�, abstrakcí�, deformací�, styližací�
• orientuje se v soucasne�m dení� v oboru i v s irs í�ch souvislostech, spra�vne  použ í�va�  

odbornou terminologii
• prezentuje své portfolio na výstavě absolventských prací
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6. 2. 2 FOTO – škola vidění
Záměrem je studenty:

• vybavit teoreticky�mi i prakticky�mi dovednostmi pro požorova�ní� okolní�ho sve ta a 
vytvorení� vižua� lní� prežentace, ktera�  by žprostredkovala žpra�vu diva�ku. m. Pri 
fotograficke�  praxi každy�  hleda�  vlastní� cestu sde lení� pomocí� využ ití� kreativnosti, 
inspirace, improvižace na dane�  te�ma, spolupra� ce ve skupine . 

• naucit vní�mat na�me t a realižaci na�metu jako postupny�  proces. Nekdy toto hleda�ní� mu. že
mí�t ve ts í� vy�žnam, než  fina� lní� vy�stup. 

• naucit podí�vat se na vy�sledek jako na novou skutecnost
• ve�st k pochopení� vy�žnamu ža�beru. , jejich vža� jemne�mu propojova�ní�, ve�st diva�kovu mysl
• naucit je skladebne  premy�s let, vytva� ret obražove�  cykly s vypoví�dají�cí� hodnotou
• vní�mat detail i celek, kontrast, soulad, svetelnou na� ladu, prostor, konstrukci, povrchy, 

materia� ly, linie, tvary, barvy, pohyb, klid, nape tí�, uvolnení�, symboly, spojení�, rožpojení�, 
pripojení� pohybu a casu

• Nic ž toho by vsak nefungovalo bež nutne�ho spojení� linie OKO - MOZEK.
• Nektere�  fotograficke�  pra� ce by me ly vžnikat v na�važnosti na akce skoly - koncerty, 

vy�stavy, tanecní� predstavení�.
• Vycha�ží� ž RVP ZUŠ� .
• Za�kladem vžde la�vací� oblasti je vy� tvarna�  tvorba. Čitliva�  percepce okolní�ho sve ta 

prostrednictví�m lidske�ho oka, citu a fotografie. Recepce a reflexe vy� tvarne�ho umení� a 
vlastní� fantažie.

Digitální fotografie
Postupne�  vžde la�va�ní� v oblasti digita� lní�ho žpracova�ní� obražu a jeho využ ití� ve vy� tvarne�  praxi.
Obraž jako sde lení�,  obraž jako informace,  obraž jako emotivní�  vyja�drení�,  vža� jemne�  važby s
presahem do ostatní�ch vy� tvarny�ch oboru.  a oblasti multimedia� lní�.

Učební plán Digitální fotografie

Přípravné studium

Předmět 1. r.

Přípravná digitální fotografie 2

Celkem 2

Základní studium I. stupně

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

Digitální fotografie 3 3 3 3 3 3 3

Celkem
3 3 3 3 3 3 3

21
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Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Digitální fotografie 3 3 3 3

Celkem 12

Studium pro dospělé:
Študium pro dospe le�  je realižova�no minima� lne  dvema vyucovací�mi hodinami ty�dne . Obsah 
vžde la�vací�ho predmetu je žpracova�n v individua� lní�m pla�nu a žanesen ucitelem do 
pedagogicke�  dokumentace. 

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Digitální fotografie

Přípravné studium
Z� a� k:

• umí� pracovat s digita� lní�m fotoapara� tem, optikou
• sežna�mí� se s na� slednou prací� s fotografiemi na PČ
• postupne  žacne rožlisovat možnosti a vlastnosti digita� lní�ho žobražova�ní�
• použ í�va�  ža�kladní� vyjadrovací� prostredky fotograficke�  tvorby
• umí� využ í�vat stativu, ale i reporta� žní� kamery
• rožlisuje velikost u� hlu ža�beru. , nejprve jako vy�rež skutecnosti, požde ji ve važbe  na 

prostor
• umí� res it barvu, tvar, linii, kompožici a povrchy materia� lu.
• orientuje se v promena� ch denní�ho svetla v ža�vislosti na fotografovany�ch motivech
• k motivu a jeho žobražení� pristupuje prima� rne  jako  k cernobí�le�  fotografii již  pri žrodu 

sní�mku
• naucí� se žobražovat složku informativní� a emotivní� tak, aby doka� žal žobražit svoji 

myslenku
• dovede hodnotit a mluvit o pra� ci vlastní� i svy�ch spoluža� ku.
• sežna�mí� se s prí�rodou i vy�žnamnou architekturou ve sve�m okolí�
• navstí�ví� v pru. behu roku nejme�ne  dve  vy�stavy 
• hlavní�m vy�stupem by me l by� t probuženy�  ža� k k citlive�mu vní�ma�ní� mení�cí�ho se okolí�,

ktery�  bude mí�t chuť pokracovat ve fotograficke�  tvorbe

Učivo:
• ža�kladní� technicke�  možnosti digita� lní�ho žpracova�ní� obražu
• ža�kladní� dovednosti s fotografií� na PČ
• cí�lena�  volba prostredku.  ovlivn ují�cí�ch obražovy�  ža� žnam

Témata:
• krajina a krajinny�  detail
• ža� tis í� v exterie�ru i interie�ru
• portre�t 
• fotografova�ní� ž ivocichu.
• architektura s važbou na prí�rodu
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• ožvla� stnení� skutecnosti, provokova�ní� diva�ka, humor

Techniky:
• ža�kladní� technikou je HRA, kterou hraje s nimi soucasne  pedagog
• volba ohniskove�  vžda� lenosti objektivu vžhledem k žobražovane�  skutecnosti 
• makro sní�mky prí�rody
• prostor modelovany�  sve tlem a barvou
• opticke�  pomocne�  prvky napoma�hají�cí� ožvla� s tnení� a deformace obražu
• ža�klady animacní� techniky, jednoduche�  prí�behy
• volba citlivosti vžhledem k prostredí� a vy�sledne�  žrnitosti

Základní studium I. stupně

1 . - 3. ročník
Z� a� k:

• umí� pracovat s digita� lní�m fotoapara� tem, optikou, ža�kladní�mi graficky�mi editory
• rožlisuje možnosti a vlastnosti digita� lní�ho žobražova�ní�
• použ í�va�  ža�kladní� vyjadrovací� prostredky fotograficke�  tvorby
• umí� využ í�vat stativu i reporta�žní� kamery
• rožlisuje velikost u� hlu ža�beru.
• barva, tvar, linie, kompožice, žobražova�ní� informativní� a emotivní� tak, aby doka�žal 

žobražit svoji myslenku
• použ í�va�  i remeslne  na� rocne js í� fotografickou techniku, jako je volba barevny�ch prostoru. ,

pra� ce s teplotou chromaticnosti, použ ití� velmi kra� tky�ch a dlouhy�ch expožic
• doka�že vní�mat a hodnotit nejen vlastní� pra� ci, ale i vy�sledky svy�ch spoluža� ku.
• umí� nahlí�žet na pra� ce profesiona� lní�ch fotografu.  naprí�c fotograficky�mi ža�nry a historií�
• nebojí� se hodnotit a mluvit o pra� ci svy�ch spoluža� ku.
• ma�  prehled o nejvy�žnamne js í�ch ume lecky�ch pama� tka� ch ve sve�m okolí�
• navstí�ví� v pru. behu roku nejme�ne  dve  vy�stavy

Učivo:
• ža�kladní� technicke�  možnosti digita� lní�ho žpracova�ní� obražu
• graficke�  editory a jejich použ ití�
• cí�lena�  volba prostredku.  ovlivn ují�cí�ch obražovy�  ža� žnam

Témata:
• krajina
• ža� tis í�
• portre�t
• ožvla� stnení� skutecnosti, provokova�ní� diva�ka, humor

Techniky:
• volba ohniskove�  vžda� lenosti objektivu vžhledem k žobražovane�  skutecnosti 
• vrstvy v editoru a jejich použ ití�
• barevny�  prostor, barevna�  skvrna
• opticke�  pomocne�  prvky napoma�hají�cí� ožvla� s tnení�, deformace obražu
• ža�klady animacní� techniky, jednoduche�  prí�behy
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• volba citlivosti vžhledem k prostredí� a vy�sledne�  žrnitosti

4 . - 5. ročník
Z� a� k:

• žna�  dals í� fotograficke�  techniky a rožlisuje jejich vlastnosti, napr. skenova�ní� predloh, 
jasovy�  rožsah obražove�ho ža�žnamu, kola� že

• vedome  použ í�va�  obražotvorne�  prvky (barevna�  perspektiva, prostor, sve tlo, barvy, 
struktura apod.)

• požna�va�  jejich vlastnosti a vžtahy (podobnost, kontrast, opakova�ní�, rytmus, dynamika, 
pohyb apod.)

• doka�že požorovat realitu a pretvorit ji do vy� tvarne�  podoby
• pra� ci si umí� rožpla�novat a dodržuje technologicke�  postupy
• doka�že sa�m sebe vní�mat jako autora a porovna�va�  se se spoluža�ky
• navstevuje tematicke�  vy�stavy a doka�že si vytvorit vlastní� na�žor
• orientuje se v ža�kladní�ch ume lecky�ch smerech a složí�ch
• použ í�va�  spra�vnou vy�ražovou terminologii a vy� tvarne�  pojmy
• na ža�klade  vlastní�ch žkuseností� a diskuží� si vytva� r í� vlastní� vy� tvarny�  na� žor, doka� že 

formulovat vy� tvarny�  styl nebo tvorbu konkre� tní�ho fotografa
• umí� respektovat na� žory pedagoga, ale i o nich diskutovat, pakliže jsou odlisne�

Učivo:
• využ ití� jasove�ho rožsahu sní�mací�ho prvku ve vy� tvarne�  praxi
• geometricka�  optika a její� vlastnosti vžhledem k obražove�  styližaci

Témata:
• krajina a její� opticka�  styližace
• reporta� ž
• makro jako vy� tvarna�  disciplina
• architektura

Techniky:
• sní�ma�ní� s bleskem – svetlo prí�me�  a odražene� , rožpty� lene� , hlavní� a dopln kove�
• predsa�dky, mežikroužky
• animacní� techniky

6 . - 7. ročník
Z� a� k:

• žna�  pokrocile�  fotograficke�  techniky a cí�lene  je použ í�va�  k tvorbe  – naprí�klad kombinaci 
ví�ce obražu.  a to i ž jiny�ch ždroju.  (kresba, plastika)

• vedome  použ í�va�  technicke�  dovednosti pro umocnení� vy�sledne�ho obražu
• umí� kriticky žhodnotit pra� ce kolegu.  i jejich na�žory
• použ í�va�  systematicky�  prí�stup k budoucí�mu dí�lu a je schopen obha� jit jeho vy�sledne�  

vyžnení� v diskusi
• ukončí studium I. stupně veřejnou prezentací portfolia vlastních prací – výstavou

Učivo:
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• spojova�ní� obražu.  pomocí� maskova�ní�
• barevne�  korekce v praxi
• adjustace vy�sledne�ho obražu, vy�ber fotografií� pro vy�stavu – soliterní� dí�la i soubory 

fotografií� tvorí�cí� cyklus

Témata:
• obražova�  kola� ž
• portre�t s rekvižitou
• barevna�  perspektiva obražu
• cernobí�ly�  obraž – jako vy�choží� i fina� lní� pohled na žobražovanou skutecnost

Techniky:
• masky a vrstvy v editaci obražu, rea� lne�  masky pred objektivem
• vytvorení� adjustace obražu v editoru

Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti podle 
studijní�ho pla�nu 1. -3. rocní�ku I. stupne .

1. - 2. ročník
Študent:

• rožlisuje a umí� propojovat formu s obsahem
• vedome  použ í�va�  vhodne�  vy�ražove�  možnosti digita� lní� žobražovací� technologie
• samostatne  res í� vy� tvarne�  proble�my
• pracuje s emotivní�m žobražova�ní�m reality
• pri tvorbe  využ í�va�  analy�žu, posuny vy�žnamu, synte�žu, abstrahova�ní� a orientuje se v 

oblasti fotograficke�ho obražu s ohledem na historicke�  souvislosti a prova�žanost s 
dals í�mi vy� tvarny�mi obory

Učivo:
• sve telna�  konstrukce a její� použ ití�, modelace svetlem
• struktura obražu a její� vy� tvarne�  využ ití�
• spojova�ní� obražu.

Témata:
• portre�t v ume le�m sve tle, autoportre�t
• obraž se žvy�ražnenou strukturou
• luminografie

Techniky:
• blesky, reflektory – fixní� sve telne�  ždroje
• extre�mní� citlivost
• sve telny�  ždroj v pohybu
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3. - 4. ročník
Študent:

• pracuje samostatne , vybí�ra�  si na�me t, ktery�  je mu blí�žky�  a je schopen formulovat a 
obhajovat sve�  na�žory

• doka�že si vybrat vy� tvarnou techniku pro dane�  te�ma
• ovla�da�  technologicky�  postup vybrane�  techniky
• k dane�  oblasti použ í�va�  spra�vnou terminologii
• inspiruje se soucasny�m vy� tvarny�m umení�m a cha�pe jej v s irs í�ch souvislostech
• sebereflexe - uvedomuje si svu. j vy�voj a pokroky, dokumentuje si svoji tvorbu
• doka�že prežentovat svoje vy� tvarne�  dí�lo, volí� vhodnou instalaci, adjustaci
• ukončí studium II. stupně veřejnou prezentací portfolia vlastních prací – 

výstavou

Učivo:
• polarižovane�  svetlo ve vy� tvarne�  praxi
• extre�mne  kra� tke�  a dlouhe�  expožice, pohyb a kresba sve telny�m ždrojem
• krajinne�  pla�ny, jejich ždu. ražnení� sve tlem, umí�stení� horižontu, dominantní� prvek
• respektova�ní� ra� žu krajiny
• promeny osve tlení� v krajine  behem dne a rocní�ho období�, barevna�  teplota, charakter
• žpetny�  sce�na� r  jako ucební� pomu. cka strihove�  skladby a možnost vytvorení� si vlastní�ho 

na� stroje k hodnocení� audiovižua� lní�ho dí�la

Témata:
• nocní� sce�na
• krajinny�  detail
• urbanisticke�  celky
• soliterní� architektura

Techniky:
• spojova�ní� odstupn ovany�ch expožic do jednoho obražu
• polarižacní� filtr a jeho kombinace s jiny�mi filtry
• korekce, odstranení� žkreslení� obražu
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6. 3 Taneční obor

Vžde la�vací� obsah tanecní�ho oboru vycha�ží� že dvou vžde la�vací�ch oblastí� Taneční tvorba a 
Recepce a reflexe tanečního umění.

Charakteristika tanečního oboru

V tanecní�m oboru nabí�ží�me vy�uku tance jako ža�ž itku, ktery�  se sta�va�  souca� stí� ž ivotní� filosofie a 
ž ivotní�ho stylu.
Hlavní� du. raž je kladen na celistvost tanecní� vy�chovy, ktera�  vede k propojení� intelektua� lní�, 
emociona� lní� a fyžicke�  sfe�ry cloveka.
Není� pro na� s rožhodují�cí�, žda se ža�k stane profesiona� lní�m tanecní�kem ci nikoliv.
Podstatny�  je proces studia tance a rožví�jení� vyjadrovací�ch schopností�.
Pracujeme s pohybem žaloženy�m na ža�konech lidske�ho pohybu.
Šnahou je žachovat  ža� ku. m jejich priroženost, hravost, da� le rožví�jet jejich fantažii a dove�st je 
k vlastní� tvorbe . 
Vedeme je k vža� jemne�  u� cte  a pra� telství�, ke spolecne�  radosti ž prož itku, toleranci k chyba�m 
druhe�ho, k odpovednosti ža sebe i ža celek.

Studijní zaměření Lidový a Současný tanec

Učební plány

Přípravné studium 1. r. 2. r.

Přípravná taneční výchova 1 1

Celkem 1 1

Poznámky k učebnímu plánu přípravného studia Přípravné taneční výchovy

• do 1. rocní�ku prí�pravne�ho studia jsou prijí�ma�ni ža� ci od 5 let
• do 2. rocní�ku prí�pravne�ho studia jsou prijí�ma�ni ža� ci od 6 let

Základní studium I. stupně

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

Taneční praxe    1 1 1 1 1 1 1

Taneční průprava  1 1

Současný tanec 1 1 1 1 1

Lidový tanec 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1

Práce v souboru Pramínek 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Celkový týdenní počet hodin
3 3 3 3 3,5 3,5 3,5

21,5
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Poznámky k učebnímu plánu 

• do predmetu Pra� ce v souboru Pramí�nek mohou by� t žaraženi i mladsí� ža� ci 1. a 2. roc. 
I. stupne  

Základní studium II. stupně

Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Lidový tanec     1 1 1 1

Práce v souboru Pramínek 1 1 1 1

Současný tanec 2 2 2 2

Celkový týdenní počet hodin 4 4 4 4

16

Učební osnovy vyučovacích předmětů tanečního oboru:

Přípravné studium

Vyučovací předmět: Přípravná taneční výchova

Z� a� k:
• pohybem reaguje na rytmicke� , dynamicke�  i melodicke�  impulžy
• snaž í� se napodobit a opakovat po uciteli protahovací� a pru. pravne�  cviky i akrobaticke�  

prvky
• pohybuje se po prostoru meži preka� žkami
• interpretuje tanecní� a de tske�  lidove�  hry

Základní studium I. stupně

1. ročník
Vyučovací předmět: Taneční průprava
Z� a� k:

• osvojuje si uka� ža�ní� pomocny�ch mí�st i navožení� te lesny�ch pocitu.  pro spra�vne�  držení� te la
v ža�kladní�ch poloha� ch na mí�ste

• pojmenuje jednotlive�  ca� sti te la – pa�nev, trup, pa� ter, hlava, dolní� a horní� koncetiny
• osvojuje si ža�kladní� tanecní� kroky – poskok, cval, beh, prí�sunny�  krok
• dovede se pohybovat v prostoru po krivka� ch, jak jednotlive , tak v ža� stupu a v rada� ch
• reaguje na ža�kladní� žmeny tempa v hudbe  – pomalu, rychle, dynamicke�  žmeny - silne , 

slabe
• osvojuje si vytleska�va�ní� rytmu dvou, trí� a ctyrslabicny�ch slov a rí�kadel
• ždokonaluje sve�  pevecke�  schopnosti
• pri improvižaci doka� že jednoduchy�m sponta�nní�m žpu. sobem pohybove  žtva� rnit na�mety

cerpane�  ž prí�rody, každodenní�ho ž ivota, poha�dkove�ho sveta
 

Vyučovací předmět: Taneční praxe
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Z� a� k:
• žvla�da�  detske�  tanecní� hry
• doka�že ohodnotit provedení� (spra�vne�  držení� te la) a celkovy�  tanecní� projev svy�ch 

spoluža� ku.  pri drobny�ch u� kolech a snaž í� se vyvožovat ža�ver pro sebe samotne�ho
• u� castní� se jednoduchy�ch verejny�ch vystoupení�

Vyučovací předmět: Lidový tanec
Z� a� k:

• se žnamuje s držení�m te la a paž í� (vbok)
• ucí� se jednoduche�  pe�rova�ní� vahou ve dvoudobe�m i trí�dobe�m taktu  na mí�ste , ž mí�sta
• požna�va�  poskocny�  krok, krok prí�sunny�, cvalovy�
• ždokonaluje schopnosti a dovednosti rytmicke� , voka� lní� -  formou de tsky�ch lidovy�ch her

a tancu. , s nimiž  se sežnamuje

2. ročník
Vyučovací předmět: Taneční průprava
Z� a� k:

• dle svy�ch schopností� žvla�da�  optima� lní� držení� te la v ža�kladní�ch poloha� ch ve staticke�  i 
kineticke�  podobe

• žvysuje svoji pružnost, koordinaci pohybu, aktivní� pohyblivost
• rožlis í� a uplatn uje vedeny�  a kyvadlovy�  pohyb paž í�
• umí� poskok, cval, koní�ckovy�  preskok, v ru. žny�ch kra� tky�ch kombinací�ch techto kroku. , 

ždokonaluje obraty a ota� cky
• obohacuje pohyb o ru. žne�  druhy tempa, rytmu a dynamiky
• po prostoru se pohybuje po prí�my�ch i obly�ch draha� ch jednotlive , ve dvojicí�ch, v rada�ch i

ža� stupu
• umí� reagovat na žmeny v hudbe : žesilova�ní� - žeslabova�ní�, žpomalova�ní� - žrychlení�
• hodnotí� postavení� te la pri prova�dení� pohybovy�ch u� konu.
• pri improvižaci se vyjadruje preva� žne  sponta�nne  a na�mety cerpa�  ž kra� tke�ho textu, 

obra� žku, prí�rody, každodenní�ho ž ivota, umí� vyja�drit na� ladu pri poslechu ž ive�  hudební� 
skladby

Vyučovací předmět: Taneční praxe
Z� a� k:

• sežnamuje se s pohybovy�mi hrami s na� ciní�m a uplatn uje vedomosti a dovednosti v 
nabyte�  tanecní� pru. prave

• dovede tanecne  žtva� rnit kra� tke�  hudební� skladby, na jejichž  tvorbe  se podí�lí� a doka�že je 
prežentovat pri verejne�m vystoupení�

• doka�že vlastní�mi slovy ohodnotit videny�  tanecní� projev svy�ch spoluža� ku.  jak v hodina� ch
pri tanecní� pru. prave  nebo tvorbe , tak ž nahra�vky 

• ucí� se vybrane�  de tske�  lidove�  hry a tance

Vyučovací předmět: Lidový tanec
Z� a� k:

• dle svy�ch schopností� žvla�da�  držení� te la a paž í� (v bok)
• sežnamuje se s jednoduchy�m pe�rova�ní�m vahou ve dvoudobe�m a trí�dobe�m taktu na 

mí�ste  i ž mí�sta, s podrepy, drepy a vy�pony 
• požna�va�  a rožlisuje chu. ži hladkou (priroženou) a pe�rovanou (houpavou) ve 
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dvoudobe�m a trí�dobe�m taktu, priroženy�  beh
• umí� poskocny�, prí�sunny�, premenny�  a cvalovy�  krok, ota� cení� na mí�ste
• ždokonaluje schopnosti a dovednosti rytmicke�  a voka� lní� formou detsky�ch lidovy�ch her 

a tancu. , s nimiž  se sežnamuje 

3. ročník 
Vyučovací předmět: Současný tanec
Z� a� k:

• uplatn uje sve�  žnalosti ža� sad pro optima� lní� držení� te la v poloha� ch na mí�ste  i v pohybu ž 
mí�sta

• uvedome le ovla�da�  jednotlive�  svalove�  skupiny
• prohlubuje rytmicke� , dynamicke�  a prostorove�  cí�tení�
• po prostoru se pohybuje ru. žny�mi druhy chu. že a behu, poskocny�m krokem (vpred, 

vžad, s prednožova�ní�m), cvalem (vpred, stranou), v kombinaci s obraty, ota� ckami, 
preskoky, vy�skoky ve dvojicí�ch, trojicí�ch a skupine , da� le pak v rade , ža� stupu i jednotlive  
a vytva� r í� oble� , prí�me�  i lomene�  pu. dorysne�  dra�hy

• ždokonaluje opakova�ní� po uciteli pomocí� hry na te lo a Orffovy�ch na� stroju.  dvoudobe� , 
trí�dobe�  a ctyrdobe�  takty s uplatnení�m synkopy a teckovane�ho rytmu

• žažnamena�  a umí� vyja�drit roždí�l v to� nine  durove�  a mollove�
• vyja�drí� pohybem na� ladu drobny�ch hudební�ch skladeb a žtva� rní� vlastní� na�mety cerpane�

ž prí�rody, žví�ra� tek, pracovní�ch cinností�, poha�dkovy�ch postav

Vyučovací předmět: Lidový tanec
Z� a� k:

• uplatn uje druhy chu. že a behu v ru. žne�m tempu, ve dvoudobe�m a trí�dobe�m taktu
• druhy chu. že a behu obmen uje s potlesky, podupy vpred, vžad, s obraty a ota� ckami
• v prostoru se dovede pohybovat jednotlive , ve dvojici, v trojici a ve skupine , volne , v 

rada� ch, v kruhu
• umí� krok prí�sunny�  vpred, vžad, ve dvoudobe�m taktu, cvalovy�  krok vpred, vžad, stranou,

polkovy�  hladky�  vpred, vžad a doka�že je vža� jemne  kombinovat
• ucí� se poskok režankovy�  a dvojrežankovy�
• sežnamuje se s prvky cesky�ch lidovy�ch tancu.  se žretelem k charakteristicke�mu stylu 

provedení�
• doka�že podporit tanecní� projev slovem a žpevem lidovy�ch pí�sní� 
• ovla�da�  detske�  lidove�  tanecní� hry

Vyučovací předmět: Taneční praxe
Z� a� k:

• se pohybuje s na� ciní�m, uplatn uje ží�skane�  dovednosti v praxi
• tanecne  vyja�drí� drobne�  hudební� skladby 
• ucí� se kolektivní� pohybove�  a prostorove�  souhre 
• rožví�jí� pohybovou fantažii a tvorive�  schopnosti, aktivne  se podí�lí� na tvorbe  a 

interpretaci kra� tky�ch etud a doka� že hodnotit u svy�ch spoluža� ku.  technicke�  provedení�, 
žejme�na ž hlediska spra�vne�ho držení� te la, pohybovou fantažii a vy�ražovou opravdovost

• podí�lí� se na tvorbe  a interpretuje spolecnou choreografii pred diva�ky v ra�mci 
ža� kovske�ho koncertu, tanecní� prehlí�dky apod.

4. ročník
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Vyučovací předmět: Současný tanec
Z� a� k:

• umí� žopakovat jednoduche�  pohybove�  važby v ní�žky�ch poloha� ch: leh, sed, klek, se 
žmenou polohy tež is te  s vedeny�m pohybem paž í�

• na volnosti žopakuje na mí�ste  kra� tke�  jednoduche�  važby vedeny�ch i svihovy�ch pohybu.  
trupu a horní�ch a dolní�ch koncetin se žmenou polohy tež is te

• doka�že se pohybovat po prostoru chu. ží� se sní�ženy�m i žvy�seny�m tež istem, behem s 
dostredivy�m a odstredivy�m sklonem trupu, poskocny�m a cvalovy�m krokem v 
kombinaci s ota� ckami, obraty a skoky 

• reaguje na jemne js í� dynamicke�  odstí�ny v hudbe  pp, p, mf, f, ff, umí� vyja�drit pohybem 
crescendo a decrescendo

• umí� reagovat pohybem a hrou na rytmicke�  na� stroje na ru. žna�  tempa a na jejich žmeny
• žvla�da�  rytmicka�  cvicení� ve dvou, trí� a ctyrdobe�m taktu s uplatnení�m teckovane�ho 

rytmu
• pri improvižaci vyja�drí� na� ladu drobny�ch hudební�ch skladeb i svy�ch na�metu.  vlastní�m, 

pravdivy�m, sponta�nní�m žpu. sobem a uplatní� ží�skane�  dovednosti a vedomosti nabyte�  pri
pru. pravny�ch cvicení�ch

Vyučovací předmět: Lidový tanec
Z� a� k:

• uplatn uje kombinaci již  nauceny�ch ža�kladní�ch kroku.  chu. že, behu, s kroky poskoku, 
cvalu, prí�sunu a polky se žmenou smeru vpred - vžad, spolu se žmenou tempa

• doka�že tyto kroky tancit ve dvojici, trojici i skupine  v ru. žne�m prostorove�m resení� – v 
rada� ch, ža� stupu, po diagona� le, v kruhu a kroužcí�ch

• dopln uje si kroky prí�sunne�  o strí�dostranny�  krok ve dvou a trí�dobe�m taktu, kroky 
cvalove�  na hladke�  a skocne� , krok polkovy�  v ota� cce

• umí� krok poskocny�  a dvojposkocny�, vža� jemne  je kombinuje i s krokem polkovy�m 
hladky�m a v ota� cce

• žvla�da�  rytmicka�  cvicení� ve dvou a trí�dobe�m taktu s tlesky, podupy, dupy, a slovem na 
mí�ste , ž mí�sta v kombinaci s ru. žny�mi tanecní�mi kroky

• propojuje tanecní� projev se žpevem lidovy�ch pí�sní�
• žvla�da�  ža�kladní� prvky cesky�ch lidovy�ch tancu.  se žretelem k charakteristicke�mu stylu 

provedení�

Vyučovací předmět: Taneční praxe
Z� a� k:

• se dovede v ra�mci drobny�ch etud pri hodina� ch vyja�drit pohybem samostatne , ve dvojici
nebo v male�  skupine  a ostatní� ža� ci jsou diva� ci, kterí� pak hodnotí� jejich vy�ražovou 
opravdovost a tanecní� provedení� u� kolu 

5.ročník
Vyučovací předmět: Současný tanec
Z� a� k:

• podle svy�ch možností� interpretuje dels í� pohybove�  važby na mí�ste  i na volnosti s 
precha�žení�m do ru. žny�ch poloh, ktere�  jsou doprova�ženy svihovy�mi, vedeny�mi ci 
vlnivy�mi pohyby paž í� a trupu

• využ í�va�  ža�kladní�ch žnalostí� o anatomii pohybu, aplikuje je na sobe  same�m (dospe l tí�m 
k hlubsí�mu sebepožna�ní� a uvedomení� si vlastní�ch pohybovy�ch možností�)
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• doka�že prove�st dany�  pohybovy�  motiv v ru. žny�ch dynamicky�ch odstí�nech a v ru. žny�ch 
tempech

• žvla�da�  rytmicka�  cvicení� ve dvou, trí� a ctyrdobe�m taktu s uplatnení�m trioly, synkopy
• podí�lí� se na tvorbe  choreografie a hleda�  s pedagogem i spoluža� ky pohybove�  a vy�ražove�  

prostredky, aby byly v souladu s te�matem, ktere�  jsou mu blí�žke�  a rožumí� jim
• je schopen podle svy�ch možností� pravdive�ho a prirožene�ho vyja�drení� pri interpretaci

Vyučovací předmět: Lidový tanec
Z� a� k:

• ucí� se krok sousedske�  hladke�  a vyslapa�vane� , da� le krok patospickovy�  a krok 
dvojpolkovy�, troj a ctyrdup

• dopln uje si krok polone�žovy�, prí�klepovy�, mažurkovy�
• spojuje rejdova�ní� s krokem polkovy�m, s krokem sousedske�
• obohacuje sve�  žnalosti novy�mi lidovy�mi hrami a tanci ž oblasti Č�ech 

Vyučovací předmět: Taneční praxe
Z� a� k:

• ohodnotí� pohybove�  provedení� žadane�ho u� kolu spoluža� ku.  ž hlediska spra�vne�ho držení� 
te la, souladu dynamiky pohybu, hudby a rytmu

• prežentuje se verejne  pri spolecne�  choreografii na verejny�ch vystoupení�ch
• rožežna�  ža�kladní� tanecní� styly (lidovy�  tanec, klasicky�  tanec, soucasny�  tanec), sa�m se 

u� castní� jako diva�k ru. žny�ch tanecní�ch predstavení�
• žhodnotí� videne�  dí�lo (sde lnost, žda pochopil o cem to bylo, ktere�  pohybove�  prvky se mu

lí�bily, žda byly u� celne  žvoleny) a diskutuje o nem
• sleduje ža�žnamy ž vlastní�ho vystoupení� a svy�mi slovy svu. j vy�kon ohodnotí� žejme�na ž 

hlediska spra�vne�ho držení� te la, vy�ražove�  pravdivosti a celkove�ho tanecní�ho dojmu

6.ročník
Vyučovací předmět: Současný tanec
Z� a� k:

• interpretuje nejru. žne js í� pohybove�  u� koly se strí�da�ní�m poloh pohybove�ho centra 
obsahují�cí� svihy, vlny, skoky, ota� cky, ve svisle�  polože na mí�ste  i ž mí�sta

• reaguje pohybem na žvuky ž okolí�,  žvuky vytva� rene�  spoluža�ky i sve�  vlastní�
• res í� samostatne  pri improvižaci na hudbu i bež hudební�ho doprovodu drobne�  

prostorove�  a rytmicke�  u� koly a podle potreby využ í�va�  rytmicke�  na� stroje a na� ciní�
• sa�m vytvorí� kra� tke�  pohybove�  važby na ža�klade  žadany�ch pohybovy�ch prvku.  a rytmu

Vyučovací předmět: Lidový tanec 
Z� a� k:

• umí� druhy chu. že v kombinaci s dals í�mi tanecní�mi kroky, s tlesky, dupy, žpevem
• dopln uje si dals í� tanecní� kroky – trasa�ky, krok obkroca� kovy�, skocne� , sousedske�  

prí�sunne�
• sežnamuje se s matení�ky, tanecní� projev propojuje se žpevem lidovy�ch pí�sní�

Vyučovací předmět: Taneční praxe
Z� a� k:

• se velkou merou podí�lí� na tvorbe  choreografie – vyjadruje se k volbe  hudby, premy�s lí� 
nad obsahem choreografie, res í� v ní� vžtahy v ra�mci skupiny, pohybove�  a vy�ražove�  
prostredky, diskutuje o kosty�mech a osvetlení�, spolupracuje s pedagogem
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• vytvorí� vlastní� etudu se žadany�mi prvky ve sve�m tempu a žvolene�m rytmu
• u� castní� se verejny�ch tanecní�ch vystoupení�

7. ročník
Vyučovací předmět: Současný tanec
Z� a� k:

• interpretuje probrane�  pohybove�  prvky a jejich nejru. žne js í� važby ve vsech prí�žemní�ch 
poloha� ch, u tyce, na volnosti i v pohybu ž mí�sta s du. ražem na uvedome ly�  centra� lní� 
pohyb

• ví�, odkud pohyb vysel a žda je prova�den svihem, tahem, pa�dem, tlakem, na� ražem 
• je si vedom svy�ch pohybovy�ch možností� a ví�, jak je rožví�jet a odstran ovat sve�  

nedostatky
• doka�že pohybem reagovat na žmeny tempa, dynamiky
• pri improvižaci v etuda� ch res í� primerene�  prostorove� , rytmicke�  a vy�ražove�  u� koly 

(jednotlive  i ve skupina� ch) a podle potreby využ í�va�  rytmicke�  na� stroje, hlasovy�  projev, 
na� ciní�

Vyučovací předmět: Lidový tanec
Z� a� k: 

• žvla�da�  kalamajkovy�  krok s prí�klepy a premenny�m krokem
• žvla�da�  matení�ky, tanecní� projev propojuje s žpevem lidovy�ch pí�sní�
• snaž í� se uplatnit i dvojhlas
• sežnamuje se s tocivy�mi kroky na mí�ste  i ž mí�sta
• sežnamuje se se ža�kladní�mi prvky lidovy�ch tancu.  ž oblasti Valasska a Lasska s 

vybrany�mi tanecní�mi hrami i lidovy�mi pí�snemi ž te� to oblasti

Vyučovací předmět: Taneční praxe
Z� a� k:

• doka�že predve�st vy�stup na dane�  te�ma, pricemž  se nebojí� vlož it neco že sebe a využ í�va�  
ží�skany�ch dovedností�

• diskutuje a spolupodí�lí� se na celkove�  tvorbe  choreografie – použ í�va�  prvky ža�merne , 
drž í� se vy�ražove�  linie, jeho vy�raž je pravdivy�, cha�pe te�ma choreografie, hodnotí� dí�lcí� 
vy�sledky sve�  i ostatní�ch, umí� vyhodnotit, kde ude lal chybu a doka�že se ž ní� poucit

• navstevuje tanecní� predstavení� a umí� ho vlastní�mi slovy ohodnotit – premy�s lí� o 
choreograficke�m dí�le, vyjadruje sve�  pocity, doka�že rí�ci, o cem bylo a rožpožna�  ru. žne�  
tanecní� styly 
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Základní studium II. stupně

Přípravný ročník II. stupně
V prí�pravne�m rocní�ku postupují� studenti ve studiu s ohledem na jejich individua� lní� schopnosti
a dovednosti  podle studijní�ho pla�nu pro 1. roc. II.stupne .

1.ročník 
Vyučovací předmět: Současný tanec
Študent:

• ovla�da�  ža�klady tanecní� techniky Duncan
• pri hodina� ch improvižace už í�va�  pohybove�  principy te� to techniky a studuje pohyb 

ve vžtahu k vne js í�mu prostoru a casu
• pracuje s partnerem ve vža� jemne�m naladení�, citlive�m vní�ma�ní�, strí�dave  v roli vedene�  a 

vedoucí�, preda�va�ní� va�hy a vyvesova�ní�
• samostatne  vytvorí� pohybovou fra�ži na dane�  te�ma i kra� tkou kompožici
• podí�lí� se na tvorbe  choreografie, aktivne  se žapojuje pri hleda�ní� pohybove�ho a 

prostorove�ho resení� dí�la
• žu� castn uje se verejny�ch vystoupení�, tanecní�ch prehlí�dek apod.
• žapojuje se do diskuže pri hodnocení� u� kolu.  pri tvorbe  spoluža� ku. , vlastní�, nebo 

videne�ho dí�la v ra�mci tanecní�ho predstavení�
• prijí�ma�  požitivne  pripomí�nky svy�ch spoluža� ku.  pri resení� dí�lcí�ch u� kolu.  

Vyučovací předmět: Lidový tanec
Študent:

• navažuje a rožs iruje si žnalosti že studia na I. stupni
• da� le obohacuje ža�klady lidovy�ch kroku.  ž oblasti Valasska, Lasska
• žvla�da�  jednokrocku, dvojkrocku s tlesky, dupy
• žvla�da�  tocive�  kroky v ru. žne�m tempu na mí�ste , ž mí�sta
• sežnamuje se s vybrany�mi lidovy�mi tanci ž te� to oblasti spolu s požna�va�ní�m hudební�ho 

materia� lu
• prokla�da�  svu. j tanecní� projev žpevem lidovy�ch pí�sní� i v dvojhlase
• žu� castn uje se verejny�ch vystoupení�, tanecní�ch prehlí�dek a festivalu.
• požna�va�  hloube ji nas i na� rodní� kulturu

2.ročník
Vyučovací předmět: Současný tanec
Študent:

• obohacuje sve�  dovednosti a žnalosti v Duncan technice
• objasní� pojem „vnitrní� a vne js í� prostor“
• orientuje se ve stavbe  lidske�ho te la a požnatky uplatn uje v jednoduchy�ch prí�žemní�ch 

važba� ch postupne�ho a spira� love�ho pohybu
• pri hodina� ch tanecní� improvižace pracuje s dynamicky�mi stupni pohybu a uvedomuje 

si jejich vliv na kvalitu pohybu
• cha�pe pojem „inspiracní� ždroj“ a pracuje s hudební� predlohou jako se ždrojem 

inspirace pro hleda�ní�, rožs irova�ní� a obohacova�ní� vlastní�ho pohybove�ho slovní�ku
• aktivne  se žapojuje pri tvorbe  choreografie, žejme�na pri hleda�ní� pohybove�ho resení� 

dane�ho te�matu
• prežentuje spolecne  vytvorenou choreografii pri verejny�ch vystoupení�ch
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Vyučovací předmět: Lidový tanec
Študent:

• je schopen vytvorit važbu dany�ch kroku.  ž oblasti Č�ech, Moravy
• žapojuje se do diskuse pri hodnocení� žadany�ch u� kolu.  pri tvorbe  spoluža� ku.  ci videne�ho 

dí�la v ra�mci tanecní�ho predstavení�
• ucí� se cha�pat hloube ji lidovou hudbu, dobre se orientuje v nejru. žne js í�ch u� prava� ch a 

styližací�ch
• žameruje se na oblast, ve ktere�  se jeho skola nacha�ží�, na svu. j region i jinou oblast 

hloube ji a žpracova�va�  její� tance

3.ročník
Vyučovací předmět: Současný tanec 
Študent:

• využ í�va�  dovednosti a žnalosti tanecní� techniky Duncan s du. ražem na ciste�  provedení� 
pohybu dle svy�ch schopností� a dispožic

• uplatn uje anatomicke�  žnalosti hybnosti te la 
• citlive  vní�ma�  skupinu, ktere�  je souca� stí� a pracuje na vža� jemny�ch vžtaží�ch ve skupine  jak

na kvalitativní� u� rovni (partnerství�, dominance, subdominance atd.), tak na u� rovni 
kvantity (dua, tria, skupina a jednotlivec atd.)

• využ í�va�  požnatky ty�kají�cí� se obsahu a formy pohybove�ho sde lení�
• samostatne  nebo ve skupine  pohybove  žtva� rn uje vlastní� nebo neky�m navržene�  te�ma, 

predvede jej a diskutuje o žvoleny�ch pohybovy�ch prostredcí�ch ž hlediska obsahu a 
formy dí�la 

Vyučovací předmět: Lidový tanec
Študent:

• si nada� le rožví�jí� specificky�mi prostredky tanecní� techniku, prohlubuje si hudební� cí�tení�,
smysl pro tanecní� formu a pohybovou souhru

• žvla�da�  kroky lidovy�ch tancu. , rožví�jí� a propracova�va�  ceske�  a moravske�  (slovenske�) tance
v nejcists í�m provedení�

• snaž í� se studovat a ží�skat materia� ly lidovy�ch tradic v mí�ste  bydliste  a jeho okolí� 
• aktivne  se podí�lí� a spoluu� castní� oslav a žvykosloví� behem cele�ho kalenda� rní�ho roku v 

obci a její�m okolí�

4.ročník
Vyučovací předmět: Současný tanec
Študent:

• žopakuje podle vžoru na� rocne js í� pohybove�  važby se strí�da�ní�m u� rovní� tež iste  v prostoru
a s roždí�lnou dynamikou

• umí� sa�m vytvorit pohybovou važbu, ktera�  je vy�sledkem jeho dovednosti a žnalosti 
osvojene�  techniky 

• pri improvižaci využ í�va�  sve�  žnalosti principu.  pohybu, ktere�  ží�skal pri studiu a dba�  na 
cistotu pohybove�ho provedení�, je schopen vsak take�  experimentovat a hledat novy�  
žpu. sob provedení� pohybu

• cha�pe improvižaci jako neodde litelnou a ža�kladní� ca� st tvu. rcí�ho procesu na ceste  k 
vytvorení� choreograficke�ho dí�la

• hleda�  vlastní� inspiracní� ždroje, ktere�  se sta�vají� la� tkou pro hleda�ní� a rožs irova�ní� 
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vlastní�ho pohybove�ho slovní�ku a da�va prí�lež itost k využ í�va�ní� fantažie a predstavivosti
• použ í�va�  kompožicní� prvky - pohybovy�  motiv, veta, te�ma
• vytvorí� samostatne  ci ve skupine  kompožici dle vlastní�ho nebo neky�m navržene�ho 

te�matu s vlastní�m pohybovy�m, prostorovy�m, hudební�m a kosty�mní�m resení�m a 
prežentuje jej na verejnosti jako autorskou tvorbu

• prí�lež itostne  navstevuje tanecní� semina� re, pri ktery�ch si prohlubuje nebo ží�ska�va�  nove�  
požnatky ž oblasti tanecní� techniky, improvižace ci kompožic

Vyučovací předmět: Lidový tanec
Študent:

• propracova�va�  ceske� , moravske�  tance ve slož ite js í�ch forma� ch nebo styližací�ch
• je schopen využ í�t vsechny sve�  žnalosti a dovednosti, ktere�  ží�skal behem cele�ho studia 

lidove�ho i soucasne�ho tance k vytvorení� sve�ho pohybove�ho slovní�ku i sve�ho tanecní�ho 
projevu 

• snaž í� se vytvorit svou vlastní� choreografii, kterou nastuduje se svy�mi spoluža� ky, už ije ji 
pri verejny�ch vystoupení�ch

• da� le se aktivne  podí�lí� a u� castní� kulturní�ho dení� v obci i jine�m okolí�
• prí�lež itostne  navstevuje tanecní� semina� re, pri ktery�ch si prohlubuje nebo ží�ska�va�  nove�  

požnatky ž oblasti lidove�ho tance, folkloristiky, etnografie

Vyučovací předmět:  Práce v souboru Pramínek

Pra� ce v souboru Pramí�nek navažuje ve vsech rocní�cí�ch na ucivo predmetu Lidovy�  tanec.
Šta�va�  se tanecní� praxí� lidove�ho tance, jde o kolektivní� vy�uku.  
Podle veku, poctu ža� ku. , jejich schopností�, dovedností� i ža� jmu, se urcuje na�pln  obsahu 
predmetu, ktery�  se teprve behem roku vytva� r í�.
Urcují�cí�mi prvky na�plne  mohou by� t i mimo jine�   lidove�  obyceje kalenda� rní�ho roku (Va�noce, 
vyna� sení� Moreny, Velikonoce, masopust atd.).   
Da�va�  prostor pro prí�pravu ru. žny�ch druhu.  interní�ch i verejny�ch predstavení�, prehlí�dek a 
soutež í� i pro jine�  prí�lež itosti.

Folklorní� soubor Pramí�nek spolupracuje s hudební�m oborem -  lidovou  kapelou.
Je predmetem pro ža� ky tanecní�ho i hudební�ho oboru.
Nema�  povahu sve�bytne�ho studijní�ho žamerení�, ale je žaražen do mežioborove�ho, 
dlouhodobe�ho projektu skoly.

Pozn.:
V ra�mci predmetu Šoucasny�  tanec II. stupne  je žahrnuta tanecní� praxe, ktera�  na ne j organicky 
navažuje, predevsí�m improvižací�, tvorbou a ža�klady kompožice.
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7. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
• Naše škola vítá všechny zájemce, kteří prokážou nezbytné předpoklady potřebné

pro přijetí do kteréhokoli uměleckého oboru. 
• Do te� to kategorie jsou ža� ci žaražova�ni reditelkou skoly na ža�klade  vyja�drení� a ža� dosti 

rodicu. , doporucení� ucitele a na ža�klade  speciálně pedagogického vyšetření nebo 
psychologického vyšetření školského pedagogického zařízení (pedagogicko-
psychologická poradna,  pedagogické centrum) nebo na základě doporučení 
lékaře. 

• Tito žáci jsou pak vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu, jehož 
náležitosti vycházejí z příslušné legislativy.

• Škola těmto žákům vytvoří takové podmínky, aby mohli úspěšně plnit vzdělávací 
plány obsažené v ŠVP s ohledem k jejich možnostem a potřebám. Při výuce těchto
žáků předpokládáme a vítáme co nejužší spolupráci s rodiči.

• Minima� lní� hodinova�  dotace vy�uky je stejna�  jako u ža� ku.  žaraženy�ch do ža�kladní�ho 
studia, ve vy� jimecny�ch prí�padech mu. že by� t hodinova�  dotace upravena vžhledem 
k omežení� ža�ka. Prí�padne�  žvy�sení� hodinove�  dotace se požnací� do rožvrhu hodin, do 
trí�dní� knihy a do individua� lní�ho studijní�ho pla�nu.
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8. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
• Š�kola je schopna vytvorit podmí�nky ve vsech oborech pro vy�uku mimora�dne  ume lecky 

talentovany�ch ža� ku. . 
• Tito ža� ci jsou vyucova�ni podle individua� lní�ho studijní�ho pla�nu, ktery�  je prižpu. soben 

potreba�m, schopnostem, dovednostem a žnalostem ža�ka, je žanesen v trí�dní� kniže, 
navržen ucitelem a schva� len reditelkou skoly. 

• Do te� to kategorie jsou ža� ci žaražova�ni reditelkou skoly na doporucení� ucitele a na 
ža�klade  mimora�dny�ch studijní�ch vy�sledku. , jaky�mi jsou – u� spechy na soutež í�ch, u� cast na
vy� jimecny�ch koncertech, vystoupení�ch, vy�stava� ch, mimora�dne  aktivní� u� cast na 
mežina� rodní�ch projektech apod.

• Temto ža� ku. m mu. že by� t pride lena vyss í� hodinova�  dotace na jeden skolní� rok. Toto 
žvy�sení� navrhuje ucitel a schvaluje reditelka skoly. Zvy�sení� hodinove�  dotace se požnací� 
do rožvrhu hodin, do trí�dní� knihy a do individua� lní�ho studijní�ho pla�nu.
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9. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy

9. 1 Zásady a způsob hodnocení žáků
Hodnocení� ža� ka slouž í� k motivaci a komunikaci, ne k pouhe�mu posoužení�. 
Hodnotíme celý vyučovací proces a jeho u� spechy, neu� spechy a u� skalí� a to ru. žny�mi 
prostredky, ktery�mi jsou: žna�mka, u� stní� hodnocení�, pí�semne�  hodnocení�, sebehodnocení�.
Hodnocení� ža� ka venujeme velkou požornost, ale neprecen ujeme jeho u� cinky.
Bereme žretel na individualitu ža� ka, jeho studijní� schopnosti a možnosti.
Pri hodnocení� bereme v u� vahu i momenta� lní� tí�ž ivou situaci ža�ka (nemoc, rožvod, u� mrtí� v 
rodine…) a v tuto chví�li hodnocení� jeho vy�konu.  žmí�rní�me ci na cas prerus í�me.

Způsob hodnocení žáků

Klasifikace

Na vysvedcení� klasifikujeme jednotlive�  predmety žna�mkou: 
1 - vy�borny�  
2 - chvalitebny�  
3 - uspokojivy�  
4 - neuspokojivy�

Čelkova�  klasifikace je: 
prospe l/a s vyžnamena�ní�m 
prospe l/a  
neprospe l/a
v souladu s Vyhla� skou o ZUŠ�

Ke klasifikaci – výborný 
ža� k:

• spln uje vžde la�vací� obsah dane�ho rocní�ku
• prokažuje aktivní� a samostatny�  prí�stup ke studiu
• prokažuje spolehlivou doma�cí� prí�pravu
• u� casní�  se koncertu. , soutež í� a akcí� skoly

Ke klasifikaci – chvalitebný 
ža� k: 

• spln uje vžde la�vací� obsah dane�ho rocní�ku
• prokažuje aktivní� prí�stup ke studiu
• prokažuje spolehlivou doma�cí� prí�pravu
• u� castní� se koncertu.

Ke klasifikaci - uspokojivý 
ža� k:

• spln uje vžde la�vací� obsah dane�ho rocní�ku

Ke klasifikaci – neuspokojivý
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ža� k:
• nespln uje vžde la�vací� obsah dane�ho rocní�ku

Průběžná klasifikace
• V hodina� ch i v hudební� nauce je pe tistupn ova� , mu. že ji nahradit slovní� hodnocení�.
• V hudební�m oboru jsou ža� ci hodnoceni do ža� kovske�ho ses itu obvykle v každe�  nebo 

te�mer  každe�  hodine  (hlavne  ža� ci 1. stupne  ža�kladní�ho studia). Pru. bežne   klasifikova�ni 
jsou take�  v hodina� ch hudební� nauky. 

• Je možne�  i žhodnocení� pra� ce ža dels í� casovy�  u� sek (mesí�c, ctvrtletí�), hlavne  u stars í�ch 
ža� ku. .

• Ve vy� tvarne�m a tanecní�m oboru jsou ža� ci hodnoceni u� stne  ucitelem v ža�veru každe�  
hodiny, klasickou klasifikaci nemají�. Pololetní� a vy�rocní� hodnocení� odvožují� ucitele�  od 
splnení� vžde la�vací�ho obsahu dane�ho rocní�ku. Hodnotí� take�  aktivitu, spolehlivost, 
samostatnost a ža� jem ža� ka.

Vysvědčení
• Na vysvedcení� je ža�k hodnocen ž mnoha aspektu.  – vy�kon, pra� ce v hodina� ch, doma�cí� 

prí�prava, spolehlivost, aktivita, reprežentace skoly, vy�kon u postupovy�ch žkousek apod.
• Vysvedcení� ža 1. i 2. pololetí� dosta�vají� ža� ci na predepsany�ch blanketech. V 1. pololetí� je 

možno vydat i opis vysvedcení� (dle žvyklostí� skoly).
• Nemu. že-li by� t ža� k že ža�važny�ch du. vodu.  klasifikova�n ža 1. pololetí�, užavre se tato 

klasifikace nejpožde ji do konce 2. pololetí�. Nemu. že-li by� t ža� k že ža�važny�ch du. vodu.  
klasifikova�n v 2. pololetí�, bude tak ucineno nejpožde ji do konce ža� r í� na� sledují�cí�ho 
skolní�ho roku.

Postupová zkouška
• Pred koncem každe�ho skolní�ho roku vykonají� ža� ci I. stupne  první�ho až  seste�ho rocní�ku 

postupovou žkousku, její�ž  obsah je uveden v kapitole Ucební� osnovy vyucovací�ho 
predmetu v jednotlivy�ch studijní�ch žamerení�ch hudební�ho oboru.

• Postupove�  žkousky hodnotí� nejme�ne  trí�clenna�  komise složena�  ž ucitelu.  dane�ho nebo 
prí�bužne�ho predmetu a reditele nebo ža� stupce skoly nebo vedoucí�ho predmetove�  
komise.

• Zna�mky se stanovují� dohodou meži cleny komise, žapisují� se do protokolu a 
ža� kovske�ho ses itu. UC spesne�  vykona�ní� postupove�  žkousky je podmí�nkou postupu do 
vyss í�ho rocní�ku. Zna�mka ž postupove�  žkousky nemusí� by� t nutne  žna�mkou na 
vysvedcení�. Konecne�  rožhodnutí� pri stanovení� žna�mky na vysvedcení� je na uciteli.

• Pokud ža�k nemu. že že ža�važny�ch du. vodu.  vykonat postupovou žkousku, mu. že reditel 
povolit odklad.

• V prí�pade , že ža�k nastoupil do 1. rocní�ku jako stars í�, mu. že na ža�klade  vykonane�  
postupove�  žkousky, pri ktere�  proka�žal odpoví�dají�cí� mí�ru svy�ch schopností� a ží�skany�ch 
dovedností�, postoupit do vyss í�ho než  na� sledují�cí�ho rocní�ku.
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9. 2 Vlastní hodnocení školy
Vy�žnamny�m na� strojem pro žkvalitnení� a žefektivnení� vžde la�va�ní� a vy�chovy ža� ku.  je 
autoevaluace (vlastní� hodnocení� skoly). Prostrednictví�m autoevaluace žjisťujeme aktua� lní� 
informace o stavu skoly a tí�m ží�ska�va�me podklady pro pla�nova�ní� a realižaci dals í�ho rožvoje. 
Jedna�  se o sledova�ní� a porovna�va�ní� dat charakterižují�cí�ch stav, kvalitu a efektivnost 
vžde la�vací�ho programu. Ve vlastní�m hodnocení� skoly – na ža�klade  vyhla� sky c. 15/2005 Šb., ve 
žnení� požde js í�ch u� prav (kterou se stanoví� na� lež itosti dlouhodoby�ch ža�meru. , vy�rocní�ch žpra�v a
vlastní�ho hodnocení� skoly).

Průběžně a systematicky sledujeme výsledky v těchto oblastech:

• podmí�nky vžde la�va�ní�

• obsah a pru. beh vžde la�va�ní�

• podpora skoly ža� ku. m a studentu. m, spolupra� ce s rodici, vliv vža� jemny�ch vžtahu.  skoly, 
ža� ku. , rodicu.  a dals í�ch osob na vžde la�va�ní�

• vy�sledky vžde la�va�ní� ža� ku.  a studentu.

• rí�žení� skoly, kvalita persona� lní� pra� ce, kvalita dals í�ho vžde la�va�ní� pedagogu.  

• u� roven  vy�sledku.  pra� ce skoly, žejme�na vžhledem k podmí�nka�m vžde la�va�ní� a 
ekonomicky�m ždroju. m

Du. lež itou souca� stí� vlastní�ho hodnocení� jsou cí�le, ktere�  si skola stanovila, a to jak cí�le 
strategicke� , operacní�, tak i cí�le dí�lcí�, jejich rea� lnost, du. lež itost a posoužení�, jak tyto cí�le plní� 
jejich aktua� lnost, prioritu apod. Frekvence, struktura a žpu. sob žpracova�ní� vlastní�ho 
hodnocení� skoly se rí�dí� platnou legislativou.
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