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2
2.1

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Počet oborů, velikost

Ve škole jsou otevřeny dva obory:
hudební HO
výtvarný VO
celková kapacita školy je 230 žáků.

2.2 Historie a současnost
První umělecká škola byla v Soběslavi založena 1. května 1951. Nesla tehdy název Městský hudební ústav, měla 104
žáků, kteří se mohli učit hře na housle a klavír. V červenci 1951 byl hudební ústav zestátněn, nesl název Hudební škola
v Soběslavi a v průběhu času byla v souvislosti se změnami ve společnosti škola několikrát přejmenována.
Během své existence se škola postupně rozrůstala a kromě hudebního byl také trvale otevřen výtvarný obor.
K historii školy patří jména významných ředitelů - pedagogů, z nichž nezapomenutelní zůstanou Karel Blažek,
hudební skladatel, a jeho syn Jiří Blažek, který školu řídil v letech 1981 – 2008.
Škola několikrát změnila místo působení, od roku 2001 sídlí v bývalé budově Základní školy Komenského na Školním
náměstí.
Od 1. listopadu 2008 působí ve funkci ředitelky školy Mgr. Irena Molíková. Ve škole se rozvíjí komorní a souborová
hra, počet žáků naplňuje kapacitu školy. Každoročně jsou žáci a absolventi školy přijímáni ke studiu na střední školy
s uměleckým zaměřením.

2.3 Charakteristika pedagogického sboru
Na škole působí stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický sbor. Učitelé pracují na svém dalším vzdělávání a řada
z nich je umělecky aktivních. Již několikátou generaci jsou mezi členy pedagogického sboru absolventi školy a udržuje
se tak kontinuita školy i její specifické osobní prostředí.

2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce
Škola dlouhodobě spolupracuje s mateřskými a základními školami, s městem Soběslav, s Kulturním domem
Soběslav, s knihovnou, s muzei a dalšími organizacemi ve městě i v okolních obcích.
V roce 2009 škola navázala spolupráci s Občanským sdružením „Setkání s hudbou“ a v jejích prostorách probíhají
každoročně hudební kurzy „Setkání s hudbou v Soběslavi“, na kterých vyučují profesoři Pražské konzervatoře.
Škola i nadále vyhledává další možnosti spolupráce.

2.5 Vybavení školy a její podmínky
2.5.1 Prostorové
Škola sídlí v budově, která byla v roce 2002 přebudována pro účely ZUŠ, jejím majitelem je město Soběslav.
Ve spolupráci s majitelem došlo k výměně oken v učebnách i na chodbách, vlastní iniciativou žáků výtvarného oboru
se mění výzdoba chodeb.
Učebny:

9 učeben pro hudební obor
1 učebna pro výuku hudební nauky
2 učebny pro výuku výtvarného oboru
1 koncertní sál
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2.5.2 Materiální
Všechny učebny jsou pohodlné a esteticky upravené tak, aby výuka probíhala v příjemném vstřícném prostředí. Na
vzhledu školy se podílejí sami vyučující a žáci výtvarného oboru.
Učební pomůcky, notový materiál, odborná literatura, hudební nástroje jsou postupně obnovovány a doplňovány dle
požadavků jednotlivých pedagogů.
Škola nabízí pro začínající instrumentalisty zapůjčení hudebních nástrojů, zejména zmenšené verze vhodné pro
nejmladší.
Vyhovující materiální zázemí, které škola poskytuje zaměstnancům, žákům i rodičům, je jistě důležité, přesto však
klademe největší důraz na mezilidské vztahy.

3
3.1

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE
Zaměření školy

ZUŠ Soběslav má v našem městě dlouholetou tradici. Výuku zajišťují kvalifikovaní učitelé, jejichž
nejdůležitějším cílem je dovést děti k tomu, aby objevily a využily svůj maximální potenciál. Proto chceme žákům
poskytnout možnost co nejširšího uměleckého vzdělání prostřednictvím profesionálně vedené výuky. Tu může
v našem městě nabídnout jedině naše škola, čím se odlišuje od různých zájmových kroužků či kurzů.
Během své existence se škola posunula od instituce, kde se vyučuje téměř výhradně klasická hudba k místu,
kde se žák může setkat s nejrůznějšími hudebními styly a žánry.
Také výtvarný obor se ve vzdělávání snaží poskytnout žákům co možná nejširší paletu činností pro aktivní a
intenzivní výtvarné vyjadřování. Patří sem klasické techniky spolu s novými postupy a experimenty.
Oba obory spolupracují při nejrůznějších projektech.
Přestože výukou na naší škole pomáháme dětem formovat jejich umělecký vkus, necháváme jim vždy
dostatečný prostor pro vlastní názor.
Žáci se u nás učí být nejen umělci vystupujícími sami za sebe, ale mohou se zapojovat také do kolektivní
umělecké činnosti – při škole funguje pěvecký sbor a řada dalších menších komorních uskupení. Žáci se u nás mohou
setkat i s místními amatérskými hudebníky, z nichž mnozí patří k absolventům školy, a s nimi si mohou společně
zamuzicírovat.

3.2 Vize školy
Naším cílem je, aby každý žák získal takové základy odborného vzdělání, které by mu umožnily jednak
uplatnění jako dobrému amatéru při souborové a orchestrální hře, tak i možnost orientovat se na profesionální
studium.

CHCEME BÝT NAŠIM ŽÁKŮM PARTNERY NA CESTĚ K:
 POZNÁVÁNÍ SEBE SAMA
Pomůžeme našim žákům vytvářet vlastní jedinečný svět, ve kterém mají prostor pro to, co je opakem každodennosti.
Tento vnitřní svět se navždy stane obohacením jejich života a skrze něj mohou lépe porozumět sami sobě.

 SEBEVYJÁDŘENÍ
Umělecká výchova umožňuje projevit emoce zcela zvláštním způsobem – přeměnou v krásno. Poskytneme našim
žákům prostor k sebevyjádření a šanci „jednou se chovat zcela jinak“. Naučíme je ocenit kreativní odvahu a hledat
krásu i tam, kde není patrná na první pohled.
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 OBJEVOVÁNÍ JINÝCH SVĚTŮ
Pomocí poznávání různých směrů, žánrů a typů umění budeme rozšiřovat estetický horizont našich žáků a povedeme
je k přijetí, toleranci a otevřenosti k různým neobvyklým vyjádřením života.

 ÚSPĚCHU A VYROVNÁNÍ SE S CHYBAMI
Umožníme našim žákům zažít úspěch formou prezentace na veřejnosti nebo u ročníkových zkoušek. Pomůžeme jim
vyrovnat se s případným neúspěchem, naučíme je vnímat chybu ne jako prohru, nýbrž jako přítele a zdroj informace,
impuls a inspiraci pro další snahu a zlepšení.

 KOMPLEXNÍMU ROZVOJI OSOBNOSTI
Ukážeme našim žákům, jak při uměleckém vyjadřování propojit rozum, srdce i tělo a tak jim pomůžeme rozvinout
všechny složky jejich osobnosti a nalézt rovnováhu mezi nimi.

 UMĚNÍ BÝT S DRUHÝMI
Chceme sdílet s našimi žáky svět, ve kterém je důležité naslouchat nejen svému hlasu, ale i hlasům ostatních a
respektovat je. Nabídneme jim možnost zažít pocit sounáležitosti a rovnocennosti při společném utváření něčeho
krásného a naučíme je přitom budovat mezilidské vztahy s úctou k druhým i k sobě samému.

 CÍLEVĚDOMÉ PRÁCI
Pomůžeme našim žákům pochopit, že úspěchu a zlepšení nelze dosáhnout bez sebedisciplíny, vytrvalosti a
koncentrace, což má podstatný pozitivní vliv na budování pracovních návyků potřebných nejen pro jejich současný,
ale především pro jejich budoucí každodenní život.

 PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA SEBE SAMA
Povedeme naše žáky k tomu, aby převzali odpovědnost za svůj podíl na úspěchu svém, či úspěchu skupiny nebo
kolektivu. Tato odpovědnost se netýká jen činnosti umělecké a organizační, ale také mezilidských vztahů.

 SEBEREFLEXI
Chceme naučit naše žáky otevřeně hovořit o silných i slabých stránkách všech aspektů vyučovacího procesu a tím je
povedeme ke zdravému sebevědomí a schopnosti konstruktivní kritiky.

4

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

Výchovné a vzdělávací strategie jsou postupy, které my, učitelé, společně uplatňujeme, abychom žákům pomohli
získávat následující klíčové kompetence.

Kompetence k umělecké komunikaci










Umožňujeme žákům mezioborovou spolupráci, praktické činnosti (hraní, zpěv, výtvarné činnosti) ve skupinkách,
založené na vzájemném respektu, ohleduplnosti a odpovědnosti za díla svá i díla ostatních.
Organizujeme veřejná vystoupení a výstavy, aby žáci mohli prezentovat výsledky své tvůrčí práce.
Učíme žáky, že zvládnutí techniky není samoúčelným cílem výuky, nýbrž že je to samozřejmá nutnost k tomu,
aby mohli vyjádřit své vlastní představy, myšlenky, emoce a fantazie.
Strukturu hodin uzpůsobujeme individualitě žáka, vycházíme z jeho způsobu myšlení, citovosti, zájmů a
povahových vlastností. Respektujeme jak jeho fyziologické a psychické schopnosti, tak jeho vlastní potřeby,
názor, vkus a zaměření.
Účastí na koncertech, výstavách a následnou diskusí umožňujeme žákům poznávat a tvořit si vlastní názor na
umělecký projev ostatních, který vychází ze znalosti dané problematiky.
Využíváme tradiční i moderní didaktické metody a postupy práce.
Při výuce využíváme multimediální techniku a dáváme prostor k diskusi.
Díla sami interpretujeme nebo vytváříme a jdeme tak žákům osobním příkladem.
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HO:







Na konci hodiny dáváme žákům jasný a stručný cvičební plán a vysvětlujeme důležitost systematičnosti,
pravidelnosti a trpělivosti při domácí přípravě.
Dbáme na rovnováhu technického a hudebního rozvoje žáka.
Technické skladby vybíráme v logické posloupnosti se stoupající náročností.
V improvizační části hodin a při rozboru skladeb vedeme žáky k praktickému využití teoretických znalostí,
pomáháme jim probírané skladby zařadit do historického kontextu, seznamujeme žáky s dobovou praxí a jejím
vlivem na interpretaci.
Pomocí her a jednoduchých úkolů nejprve rozvíjíme fantazii, přirozenou muzikalitu, sluchovou představivost a
paměťové schopnosti. Následně pak vedeme žáky k experimentu i k přesnému poznávání uměleckých postupů a
forem.

VO:





Pomocí her a aktivit soutěžního charakteru rozvíjíme zdravou soutěživost, fantazii, solidaritu, rozvoj schopností
pro spolupráci a pro vyrovnání se s neúspěchem. Následně pak vedeme žáky k experimentu i k přesnému
poznávání uměleckých postupů a forem.
Užíváním rozličných výtvarných technik a jejich praktickým uchopením, umožňujeme žákům pronikat hlouběji
do podstaty uměleckého díla.
Dialogem nad výtvarným dílem dáváme žákům možnost vyjádřit a obhájit svůj subjektivní názor diváka i
objektivní názor tvůrce.

Kompetence osobnostně sociální






Pomocí společných aktivit učitelů a žáků budujeme osobní vztahy založené na vzájemné úctě, respektu a
vstřícnosti a nám všem umožňujeme zažít radost z uměleckého výkonu.
Hodnotíme s žáky jejich vlastní výkon na hodinách i na školních akcích a podporujeme tak jejich objektivnost při
hodnocení sebe sama i druhých.
Spoluprací s rodiči a vysvětlováním důležitosti uměleckého vzdělávání pomáháme pro žáky vytvořit aktivní
domácí zázemí.
Podporováním zájmu o zvolený obor a sledováním docházky do hodin i na ostatní akce školy vytváříme pozitivní
vztah žáků k jejich oboru. Zároveň tak vedeme žáky k uvědomování vlastní zodpovědnosti při prezentacích.
Poskytujeme žákům řadu možností prezentace.

HO:


Jako rovnocennou alternativu individuální prezentace nabízíme hru a zpěv v souborech nebo třídní přehrávky ve
známém prostředí. Tím žákům pomáháme zvládat stres z vystoupení a trému. Zároveň je vedeme k osvojování a
zlepšování estetické úrovně vystoupení a umění sebeprezentace.

Kompetence kulturní











Vysvětlujeme důležitost a univerzálnost umění jako jednoho z vyjadřovacích prostředků lidstva a vedeme tak
žáky k lásce k umění.
Porovnáváním uměleckých děl vedeme žáky k rozlišení a rozpoznání esteticky hodnotného díla a jeho
upřednostnění vůči kýči.
Seznamujeme žáky s různými uměleckými styly, žánry a lidovými tradicemi, vedeme je k tomu, aby oni sami
podporovali rozmanitost a přispívali tak ke kulturně bohatší společnosti.
Pořádáme různé projekty, které odrážejí společenské dění a vedeme tak žáky k tomu, aby se nebáli svou tvůrčí
prací a činnostmi komentovat dění ve společnosti.
Účastníme se s žáky širokého okruhu kulturních akcí, pořádáme zájezdy na koncerty a výstavy, upozorňujeme na
zajímavé kulturní akce a tím jim vštěpujeme pocit samozřejmosti a potřeby aktivní i pasivní participace na
kulturních událostech v jejich budoucím životě.
Pomáháme žákům nalézt a vysvětlit jim souvislosti mezi uměním, vědou, filosofií a historickým vývojem, vedeme
je tak k vytváření vlastního konstruktivně kritického názoru na umělecké autory a postupy.
Diskusí nad aktuálním děním okolo nás vedeme žáky k pochopení, že umělecká tvorba neexistuje samostatně, ale
v interakci s děním ve společnosti, zároveň vyhledáváme možnosti spolupráce s místními organizacemi a vedeme
tak žáky k tomu, aby aktivně pomáhali utvářet kulturní život ve svém okolí.
Učíme žáky, že oni sami jsou nositeli tradic a probouzíme v nich vědomí sounáležitosti s minulými a budoucími
generacemi.
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5

VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

Všeobecné poznámky k hudebnímu oboru:
Formy studia:


přípravné studium:



základní studium:

pro žáky 5 – 6leté , délka studia maximálně 2 roky
I. stupeň

pro žáky 7 – 14leté, délka studia 7 let

II. stupeň

pro žáky od 14 let, délka studia 4 roky a je organizováno ve

dvou modulech:
o

modul A – studium navazuje na I. stupeň studia

o

modul B – pro starší začátečníky, kteří neabsolvovali I. stupeň studia - vzdělávací obsah a způsob
jeho organizace a realizace je přizpůsoben individuálním požadavkům studujících

Hlavním předmětem základního studia je výuka hudebního nástroje. V prvních čtyřech ročnících žák povinně
navštěvuje výuku hudební nauky, od pátého ročníku si zvolí jeden z těchto povinně volitelných předmětů:





Hra v souboru
Klavírní seminář
Sborový zpěv
Výlety do hudebního světa

Přihlásí - li se ke studiu žák starší než je spodní věkový limit, je vždy zařazen do 1. ročníku na základě přijímacího
řízení, při splnění učebních výstupů může na konci pololetí postoupit do vyššího ročníku na základě komisionální
zkoušky.
Přejde - li žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit výstupy daného nástroje od 1. ročníku. V předmětu
hudební nauka pokračuje v ročníku následujícím.


studium pro dospělé:

délka studia neomezena

Toto studium je realizováno pro nově příchozí studenty starší 18 let v 1 vyučovací hodině týdně hlavního oboru podle
individuálního vzdělávacího plánu, který vypracuje vyučující daného předmětu a zapíše do třídní knihy. Vzdělávací
obsah a způsob jeho organizace a realizace je přizpůsoben individuálním požadavkům studujících.
Způsoby výuky:
individuální výuka: je určena pro výuku hry na nástroj, probíhá individuálně nebo ve skupině maximálně tří žáků
kolektivní výuka: je určena:


pro výuku Přípravné hudební výchovy a hudební nauky, probíhá ve skupině maximálně 20 žáků



pro výuku povinně volitelných předmětů, zde se počet žáků řídí velikostí a obsazením hudebních formací



v případě, že učební plán nabízí hodinové rozpětí, žák si volí hodinovou dotaci na základě doporučení
učitele a rozhodnutí ředitelky školy
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Základní umělecká škola v Soběslavi nabízí výuku v těchto hudebních odděleních:

ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
V dechovém oddělení vyučujeme hru na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet a saxofon. V tomto
oddělení vyučují nadšení učitelé, kteří aktivně koncertují, dále se vzdělávají a sledují novinky ve svém oboru.
Vzhledem k tomu, že dechové nástroje nejsou jen sólistické povahy a ne všichni žáci ZUŠ svými zájmy,
vrozenými schopnostmi a fyziologickými předpoklady budou schopni sólových výkonů na svůj nástroj, naším cílem je,
aby každý žák získal takové základy odborného vzdělání, které by mu umožnily jednak uplatnění jako dobrému
amatéru při souborové a orchestrální hře, tak i možnost orientovat se na profesionální studium.
Protože hra na dechové nástroje umožňuje zajímavou zájmovou činnost ve skupině, od začátku studia do
výuky zařazujeme přípravu k souhře nejprve formou hry na orffovské nástroje, pak hrou v duetu s učitelem a konečně,
dosáhne-li žák potřebných schopností, hraje co nejvíce ve skupině s dalšími žáky. V individuálních hodinách
využíváme multimediální techniku.
Poskytujeme poradenství při volbě vhodného nástrojového zaměření s ohledem na fyzické a psychické
dispozice dětí a nabízíme pomoc při koupi kvalitního nástroje i notového materiálu. Též je možné u nás zapůjčit
nástroje pro počáteční fázi studia a v rámci školy jsou zajišťovány opravy nástrojů.

ODDĚLENÍ KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ A AKORDEONU
V oddělení klávesových nástrojů vyučujeme hru na klavír, varhany, elektronické klávesové nástroje a
akordeon.
Hru na klavír studují žáci, kteří mají doma k dispozici akustický nebo digitální klavír s rozsahem akustického
nástroje.
Hra na varhany - učitel rozvíjí žákův přirozený zájem o příbuzný nástroj klavíru – varhany, a to v závislosti
na typu a dostupnosti nástroje, který je v dané ZUŠ, případně v blízké oblasti, k dispozici.
Ke studiu hry na elektronické klávesové nástroje musí mít žák k dispozici nástroj s rozsahem minimálně 5
oktáv.
Pro počáteční fázi studia hry na akordeon zapůjčuje škola nástroje ve zmenšené verzi.
Při nákupu nástroje je možná konzultace s učiteli.
Naší snahou je, aby se žáci po skončení studia dokázali uplatnit v nejrůznějších amatérských seskupeních,
ale aby také mohli, v případě hlubšího zájmu, pokračovat ve studiu na odborných školách.
V individuální výuce žáci získají technické dovednosti potřebné pro sólovou hru, hodiny jsou zpestřeny také
čtyřruční hrou.
Žáci tohoto oddělení mají možnost navštěvovat povinně volitelný předmět Klavírní seminář, který je
zaměřen na získávání schopnosti pohotově číst z listu, improvizovat a tvořit doprovody k písním.
V případě zájmu se žáci mohou zapojit do různých komorních uskupení.
Prostřednictvím interních i veřejných koncertů a přehrávek získávají děti od raného věku sebevědomé
vystupování.

ODDĚLENÍ STRUNNÝCH NÁSTROJŮ
V oddělení strunných nástrojů se vyučuje hra na nástroje smyčcové a drnkací. Ze smyčcových
nástrojů vyučujeme hru na housle a violoncello. Jediným zástupcem strunných nástrojů drnkacích je na
naší škole kytara.
Strunné nástroje se používají téměř ve všech hudebních žánrech od klasické hudby, přes country,
folk, jazz, blues, rock, pop až po hip-hop.

ŠVP - ZUŠ – Soběslav

Stránka 10

Všechny strunné nástroje škola vlastní i ve zmenšených verzích, které zapůjčuje malým dětem
v počáteční fázi výuky. Poskytujeme také poradenství při zakupování vlastních nástrojů, hudebního
materiálu a strun.
Žáci oddělení strunných nástrojů jsou velmi často zapojováni do komorní a souborové hry,
spolupracují se žáky dechového a pěveckého oddělení.

PĚVECKÉ ODDĚLENÍ
V pěveckém oddělení vyučujeme sólový, sborový a komorní zpěv.
Zpěv je nejpřirozenější hudební projev a má nesmírně kladný vliv na kultivaci člověka.
Na naší škole má zejména výuka sborového zpěvu dlouhou tradici. V pěveckém sboru zpívají nejen žáci, pro
které je zpěv hlavním oborem, ale i děti, které se současně učí hře na hudební nástroj. Ti si díky tomu výrazně
prohlubují své hudební vzdělání a získávají i zkušenosti z kolektivní práce v přátelském prostředí.
Pěvecký sbor pravidelně zpívá na veřejných vystoupeních a koncertech v Kulturním domě, Galerii sv. Marka
či v kostele ČCE.
Podle individuálních schopností zpívají žáci sólového zpěvu také v různých komorních uskupeních. Součástí
výuky v individuálních hodinách je i příprava na nejrůznější typy pěveckých soutěží a talentové přijímací zkoušky na
umělecké střední i vysoké školy.
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5.1

Studijní zaměření - Přípravné studium
Do přípravného studia I. stupně přijímáme děti od 6 let, při splnění všech kritérií i od 5 let.

Náplní přípravného studia je rozvíjení hudebních předpokladů, osvojování základů hudební teorie, příprava ke
hře na nástroj a hlasová výchova. Hravou formou je podchycován zájem dětí o hudbu, součástí výchovně vzdělávacího
procesu je zjišťování, sledování a usměrňování zájmů žáků se zřetelem na možnosti jejich dalšího studia.
Výuka probíhá podle níže uvedených učebních výstupů. Po úspěšném absolvování přípravného studia a
vykonání závěrečné zkoušky je žák přijat do 1. ročníku I. stupně základního studia. O zařazení do studijního zaměření
rozhoduje ředitelka školy na základě doporučení učitele.

Do přípravného studia II. stupně přijímáme žáky od 14 let. Žák plní očekávané výstupy I. stupně
s předpokladem rychlejšího postupu v osvojení učiva. Vyučovací dotace je 1 vyučovací hodina týdně hlavního
předmětu. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a po úspěšném absolvování studia je student přijat do
1. ročníku II. stupně základního studia. Na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky však může být žák při
přijímání do ZUŠ zařazen přímo do 1. ročníku II. stupně.
Přípravné studium I. stupně
Jednoleté přípravné studium - je určeno žákům od 6 let, výjimečně i žákům sedmiletým (při odkladu nástupu
do ZŠ).
V přípravném studiu navštěvují žáci dva předměty. Základním povinným předmětem jednoletého studia jsou Barevné
veselé notičky (kolektivní výuka) v rozsahu 1 hodiny týdně, druhým předmětem je Hra na hudební nástroj v rozsahu
0,5 – 1 hodiny týdně nebo Zpívánky v rozsahu 1 hodiny týdně. Navštěvuje-li žák Hru na hudební nástroj, jsou Zpívánky
předmětem volitelným. Výuka předmětu Hra na zobcovou flétnu a elektronické klávesové nástroje probíhá v počtu 2
– 4 žáků v jedné vyučovací hodině. Výuka předmětu Hra na příčnou flétnu, klarinet, saxofon, klavír, akordeon, housle,
violoncello, kytaru, sólový zpěv probíhá v počtu 1 – 3 žáci v jedné vyučovací hodině.
O zařazení žáka do výuky podle níže uvedených tabulek rozhoduje ředitelka školy na základě volné kapacity na
začátku školního roku. Pokud žák nesplní výstupy, může zůstat v přípravném studiu další 1 rok.

Učební plán I a.: individuální výuka ve skupině 2 – 4 žáků
1. ročník
Barevné veselé notičky
Hra na hudební nástroj
Zpívánky

1.pol.
1
1

2.pol.
1
1
*1

*1 Zpívánky – volitelný předmět

Učební plán I b.: individuální výuka ve skupině 2 – 4 žáků
1. ročník
Barevné veselé notičky
Hra na hudební nástroj
* Zpívánky

1.pol.
1
1
*1

2.pol.
1
1
*1

*1 Zpívánky – volitelný předmět

Učební plán I c.: individuální výuka ve skupině 2 – 4 žáků
1. ročník
Barevné veselé notičky
Hra na hudební nástroj
Zpívánky
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Učební plán II a.: individuální výuka 1 žáka
1. ročník
1.pol.
1
1

Barevné veselé notičky
Hra na hudební nástroj
* Zpívánky

2.pol.
1
0,5
*1

*1 Zpívánky – volitelný předmět

Učební plán II b.: individuální výuka 1 žáka
1. ročník
Barevné veselé notičky
Hra na hudební nástroj
* Zpívánky

1.pol.
1
0,5
*1

2.pol.
1
0,5
*1

*1 Zpívánky – volitelný předmět

Dvouleté přípravné studium - je určeno dětem od 5 let.
Žáci jsou přijímáni na doporučení učitele a po schválení ředitelkou školy při splnění všech kritérií a na základě:
dostatečných fyzických a manuálních předpokladů
dostatečné míry nadání
dostatečné míry rozumových schopností
volné kapacity školy
V 1. ročníku děti navštěvují výuku hry na hudební nástroj. Má-li žák nástrojovou výuku v rozsahu 0,5 hod
týdně, navštěvuje povinně předmět Zpívánky, jinak jsou Zpívánky předmětem volitelným.
Ve 2. ročníku navštěvují žáci Barevné veselé notičky v rozsahu 1 hodiny týdně a Hru na hudební nástroj
v rozsahu 0,5 - 1 hodiny. Zpívánky jsou pro žáky předmětem volitelným.
Pro zvládnutí rané výuky hry na nástroj je nezbytná systematická podpora rodičů a jejich spolupráce
s učitelem.
O zařazení žáka do výuky podle níže uvedených tabulek rozhoduje ředitelka školy na základě volné kapacity
na začátku školního roku.

Učební plán I: individuální výuka ve skupině 2 – 3 žáků

Barevné veselé notičky
Hra na hudební nástroj
* Zpívánky

1. ročník

2. ročník

1
*1

1
1
*1

1. ročník

2. ročník

0,5
1

1
0,5
*1

*1 Zpívánky – volitelný předmět

Učební plán II: individuální výuka 1 žáka

Barevné veselé notičky
Hra na hudební nástroj
Zpívánky
*1 Zpívánky – volitelný předmět
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Školní výstupy vyučovacího předmětu Barevné veselé notičky (kolektivní výuka)
Žák: (s ohledem ke svým individuálním možnostem)

SLUCH

RYTMUS

TVOŘIVÉ
ČINNOSTI

HUDEBNÍ
POJMY

POSLECH

- rozpozná vzestupnou a sestupnou melodii
- odlišuje tóny vysoké, nízké, stejné
- pozná počet zahraných tónů (1-2)
- rozlišuje sudé a liché metrum
- umí pracovat s 2/4, 3/4, 4/4 taktem
- rozlišuje délky not a pomlk (celá, půlová s tečkou, půlová, čtvrťová, osminová)
- pohybově vyjadřuje tempo pomalé a rychlé
- koordinuje své pohyby formou hry na tělo, pohybovými hrami,…
- opakuje krátké rytmické ozvěny (dvoutaktí)
- rytmizuje slova, krátká jednoduchá říkadla – využití Orffova instrumentáře
- hraje na jednoduché rytmické nástroje, je schopen doprovodit píseň
- reaguje na hudbu pohybem
- využívá dynamická znaménka (hra Samá voda, přihořívá)
- pracuje s notovým zápisem
- umí vyjmenovat hudební abecedu oběma směry
- dokáže napsat houslový klíč, noty a pomlky (celá až osminová)
- čte noty v rozsahu g – c2 (více podle potřeby svého nástroje)
- zná notovou osnovu, takt, taktovou čáru
- ví, jak se správně chovat na koncertě
- soustředěně vnímá krátké hudební ukázky
- rozezná veselou a smutnou náladu
- rozpozná podle barvy tónu vybrané hudební nástroje (klavír, housle, flétna, kytara, buben)
- rozlišuje vlastnosti tónů (výšku, délku, barvu, sílu)

* školní výstupy vyučovacího předmětu Přípravná hudební výchova jsou pro jednoleté i dvouleté studium stejné (stejně dlouhá doba
docházky)

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na hudební nástroj
Učební osnovy předmětu Hra na hudební nástroj pro přípravné studium jsou zpracovány samostatně a uvedeny
individuálně u jednotlivých studijních zaměření.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Zpívánky
Žák: (s ohledem na své individuálních možnosti)

HLASOVÁ
VÝCHOVA
A
INTONACE

- umí zopakovat zahraný tón v rámci svého hlasového rozsahu
- zopakuje krátký melodický úryvek
- zpívá co nejpřesněji jednohlasně v rámci kolektivu
- zpívá říkadla v rozsahu malé tercie až kvinty
- zpívá písně alespoň v rozsahu pěti tónů, poznává durový trojzvuk
- sestupná tercie, pětitónová řada
- zazpívá říkadla a písně od různých tónů
- zazpívá studované lidové i jednoduché umělé písně
- má osvojené pěvecké návyky: přirozený postoj při zpívání, správné dýchání a výslovnost
- má vybudované základní sociální vazby a vlastnosti (práce ve skupině, zodpovědnost za společné
dílo, navazování přátelských vazeb)
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5.2 Studijní zaměření - HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Zobcová flétna je krásný hudební nástroj s bohatou historií a literaturou. Naši žáci se během studia seznámí s celou
rodinou zobcových fléten a své dovednosti mohou uplatnit kromě sólového hraní také v komorní a souborové hře,
která nabízí nepřeberné množství zábavy. Děti kromě historické podoby flétny ve středověkých, renesančních či
barokních skladbách poznají také tvář flétny soudobé v moderních kompozicích, které zahrnují často prvky
improvizace či hudebního divadla.
Zobcová flétna po dlouhá léta byla (a mnohde stále ještě je) chápána pouze jako přípravný nástroj bez možnosti
širšího uplatnění a byla vyučována pedagogy, kteří neměli možnost získat patřičnou kvalifikaci. Přes určité společné
znaky se technika hry na zobcovou flétnu zásadním způsobem odlišuje od techniky moderních dechových nástrojů
symfonického orchestru. Na naší škole je zobcová flétna vyučována v souladu s charakterem a zákonitostmi tohoto
nástroje profesionálně vyškolenými učiteli, kteří pracují s nejnovějšími materiály vycházejícími z poznatků světových
špičkových hráčů a pedagogů.

Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na zobcovou flétnu (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na zobcovou flétnu (uč. plán II)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty
1

1

1

1

1

Výlety do hudebního
světa

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2 Vyučovací
3

Sborový zpěv

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na zobcovou flétnu
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.

- sestaví a rozloží nástroj, vyjmenuje jeho části, čísla tónových otvorů
- má vybudované základní návyky pro přirozený, pružný, stabilní postoj a vyvážené držení nástroje
- ovládá nasazení tónu t a d, hru tenuto
- hraje na sopránový nástroj v rozsahu g1 - h1 diatonicky
- hraje noty a pomlky celé a půlové, artikuluje 4/ 4 takt
- zopakuje rytmický model s využitím artikulace
- zahraje jednoduchou skladbu s učitelem

ŠVP - ZUŠ – Soběslav

Stránka 15

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- sestaví a rozloží nástroj, vyjmenuje jeho části, čísla tónových otvorů
- má vybudované základní návyky pro přirozený, pružný, stabilní postoj a vyvážené držení nástroje
- ovládá nasazení tónu, hru tenuto a legato v jednoduchých spojích
- hraje na sopránový nástroj v rozsahu g1-d2
- hraje noty a pomlky čtvrťové až celé, půlovou s tečkou ve 4/4 a 3/ 4taktu
- zopakuje jednoduchou melodii podle sluchu
- zahraje jednoduchou skladbu s učitelem
- zahraje jednoduchý rytmický doprovod
- hraje s dechovou oporou, provádí dechová cvičení
- vyjmenuje opěrné body pro držení flétny a tuto znalost aplikuje v praxi
- hraje na sopránový nástroj v rozsahu c1 - f2 diatonicky včetně tónů fis1, b1, cis 2
- artikuluje 3/8, 6/8 takt a tečkovaný rytmus
- hraje tenuto, legato a jednoduché staccato
- hraje stupnice a tónické kvintakordy C dur, D dur, F dur, d moll aiolskou
- interpretuje renesanční a středověké tance, lidové písně a drobné moderní skladby
- hraje v duu s učitelem
- vědomě ovládá dýchací svaly
- ovládá tónový rozsah c1-c3 chromaticky na sopránový nástroj
- hraje stupnice a tónické kvintakordy do 2# a 2b, mollové jen aiolské
- dovede rozeznat charakter a náladu skladeb
- vytvoří jednoduchý rytmický doprovod
- hraje v duu či triu se spolužáky nebo s učitelem
- zahraje jednoduchou skladbu zpaměti
- vědomě ovládá dýchací svaly a dovede je využít pro zlepšení kvality tónu
- artikuluje složitější rytmy, základy dvojitého jazyka
- hraje durové, aiolské, harmonické a melodické stupnice do 2# a 2b a jejich T5
- pokud fyzické dispozice umožní, hraje na altový nástroj a čte zápis altové flétny
- s pomocí učitele analyzuje elementární strukturu skladby
- za pomoci učitele dokáže zhodnotit svůj výkon
- má základní návyky pro hru v souboru
- vědomě koriguje svůj postoj
- má jasnou představu o centru flétnového tónu a v tomto centru hraje
- s pomocí učitele využívá artikulaci jako výrazový a stylotvorný prostředek
- osvojené návyky správného postoje, držení flétny, tvorby tónu a prstové techniky přenese na altový
nástroj
- ovládá tónový rozsah f1 - d3 na alt
- hraje stupnice do 3# a 3b, tónické kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy
- zvládá základy zdobení
- oktávuje jednoduchou melodii
- s pomocí učitele najde vhodný kreativní způsob cvičení daného problému
- vědomě používá při hře řízené brániční dýchání, experimentuje se zvukovými možnostmi flétny
- ovládá dvojitý jazyk d-g, t-r
- ovládá tónový obsah f1 – f3 na alt
- hraje stupnice do 3# a 3b, tónické kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy
- dle fyzických možností hraje v souboru na tenor a bas
- hraje z listu jednoduché ansámblové skladby
- je schopen elementární transpozice
- chápe dech jako součást hudebního výrazu a tak ho realizuje
- při tvorbě tónu využívá teoretické znalosti ohledně vedení dechu, postavení rtů, jazyku a patra
- hraje stupnice do 4# a 4b, tónické kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy
- dle fyzických možností hraje na tenor a bas, čte noty v F klíči
- na odpovídající úrovni interpretuje rané barokní sonáty, renesanční sólové skladby, části barokních
sonát či suit a moderní skladby
- samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
- přednese pestrý a vyvážený absolventský program
- zhodnotí objektivně svůj výkon i výkon druhých

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)
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- sestaví a rozloží nástroj, vyjmenuje jeho části, čísla tónových otvorů
- má vybudované základní návyky pro přirozený, pružný, stabilní postoj a vyvážené držení nástroje
- vyjmenuje opěrné body pro držení flétny a tuto znalost aplikuje v praxi
- ovládá nasazení tónu t a d, hru tenuto, legato, staccato
- artikuluje 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8 takt a tečkovaný rytmus
- ovládá tónový rozsah na alt f1 – d3 diatonicky
- interpretuje renesanční a středověké tance, lidové písně a drobné moderní skladby
- je schopen souhry s učitelem

PS

1. - 2.
ročník

3. - 4.
ročník

5.3

- dovede vědomě kontrolovat svůj postoj a odhalovat "postojové pasti"
- chápe vliv dechu na psychiku a využívá těchto znalostí ve stresových situacích
- bezpečně se pohybuje v tóninách dur a moll do 4# a 4b a v příslušných akordech
- pohotově oktávuje
- orientuje se ve specifikách flétnové dynamiky a intonace a pracuje s nimi
- jistě se orientuje v c i f hmatech, plynule čte basový klíč
- samostatně nastuduje skladbu po stránce rytmické, tónové i technické
- samostatně tvoří strategii cvičení
- podílí se na organizaci komorní hry, v souboru hraje na všechny typy fléten
- dbá na přirozenost, pružnost, stabilitu a vyváženost těla při hraní vsedě i ve stoje
- orientuje se ve specifických artikulačních technikách a dovede je použít
- ovládá dechové a prstové vibrato
- orientuje se v šíři flétnového repertoáru
- samostatně volí odpovídající výrazové prostředky správné stylové interpretace
- analyzuje strukturu hudebního díla a vystaví jeho tektoniku
- ovládá trylkové prstoklady, rozlišuje různé druhy zdobení a je schopen je vhodně použít
- přednese pestrý a vyvážený absolventský program

Studijní zaměření – HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

Příčná flétna patří mezi nejstarší hudební nástroje a její původ sahá až daleko do pravěku. Od první flétny vyřezané
z ptačí kosti, prošla mnohými změnami až k elegantnímu a ladnému nástroji doby romantismu a tuto podobu si
zachovala až do současné doby. Je to nástroj sólový, komorní i orchestrální, s širokým uplatněním v řadě stylů a
žánrů od klasické hudby, přes hudbu lidovou, folk či rock až k hudbě jazzové. Fyzické vyspělosti pro hru na flétnu děti
dosahují většinou ve věku 10 – 11 let. Mladším dětem škola nabízí zapůjčení flétny se zakřivenou hlavou nebo je možné
začít hrát nejprve na flétnu zobcovou a po dosažení potřebných fyzických dispozic přejít na flétnu příčnou.

Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na příčnou flétnu (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na příčnou flétnu (uč. plán II)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty

1

Výlety do hudebního
světa

1

1

1

1

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2 Vyučovací
3

Sborový zpěv

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.
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Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na příčnou flétnu
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

- sestaví a rozloží nástroj, vyjmenuje jeho části
- má vybudované základní návyky pro přirozený, pružný, stabilní postoj, vyvážené držení nástroje a
flétnový nátisk
- na hlavici zopakuje rytmické dvoutaktí
- ovládá nasazení tónu k
- ovládá nástroj v rozsahu g1 – h1 diatonicky
- sestaví a rozloží nástroj, vyjmenuje jeho části
- má vybudované základní návyky pro přirozený, pružný, stabilní postoj, vyvážené držení nástroje a
flétnový nátisk
- ovládá nasazení tónu t, k
- hraje tenuto, legato
- ovládá tónový rozsah d1-d2
- hraje noty osminové až celé, půlovou s tečkou, pomlky čtvrťové až celé
- orientuje se ve ¾ a 4/4 taktu
- zahraje jednoduchou skladbu s doprovodem učitele
- s pomocí učitele rozpoznává, co kvalitě tónu prospívá či neprospívá
- ovládá vědomě dýchací svaly a využívá je pro zlepšení kvality tónu
- ovládá nasazení tónu na k a t, hru tenuto, legato, jednoduché staccato
- ovládá flétnu v rozsahu d1 – g2
- úměrně věku realizuje pozorně rytmickou složku skladeb
- umí zahrát s doprovodem, či v duu s učitelem
- má představu jasného flétnového tónu, je schopen rozpoznat kvalitu tónu, který vytváří
- při tvorbě tónu využívá teoretické znalosti (nátisk, bránice, dech. opora …)
- ovládá flétnu v rozsahu c1 – h2
- hraje stupnice C, G, D, F s příslušnými T5 v rozsahu jedné oktávy tenuto
- s pomocí učitele dokáže vnímat elementární strukturu skladby a porozumět
členění hudební řeči
- zahraje jednoduchou melodii podle sluchu
- dokáže zahrát krátkou skladbu zpaměti
- osvojené návyky pro správný postoj a držení flétny přenese na nástroj s rovnou hlavou a dle potřeby
je za pomoci učitele zkoriguje
- je schopen tvořit poměrně kvalitní tón
- ovládá tónový rozsah c1 – d3
- hraje stupnice C, G, D, F, e, d podle svého rozsahu tenuto a staccato, příslušné tónické kvintakordy
- je schopen souhry a spolupráce se spolužákem
- za pomoci učitele dokáže zhodnotit svůj výkon
- částečně samostatně analyzuje strukturu skladby a staví fráze
- uvědomuje si vztahy mezi dýcháním a držením těla, vliv vedení dechu na kvalitu tónu a tyto znalosti
používá při tvorbě tónu
- vědomě se zaměřuje na tvar tónu (začátek, průběh, ukončení) a pracuje s ním
- ovládá základy dvojitého staccato
- ovládá tónový rozsah c1 - g3
- hraje stupnice do 2# a 2b podle svého rozsahu tenuto, legato, staccato,T5, D7, a zm7
- oktávuje jednoduchou melodii
- získané znalosti a technické dovednosti s pomocí učitele využívá pro stylovou interpretaci skladeb
- vědomě používá při hře řízené brániční dýchání
- zjemňuje a rozšiřuje tónové spektrum
- orientuje se ve specifikách flétnové intonace
- ovládá tónový rozsah c1 - a3
- s jistotou ovládá vzdálenější tónové spoje
- hraje stupnice do 3# a 3 b s příslušnými tónickými kvintakordy, dominantními a zmenšenými
septakordy
- s podporou učitele analyzuje strukturu skladby, staví fráze a volí vhodný způsob zdobení
- má základní návyky pro hru v souboru
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7. ročník

- chápe dech jako součást hudebního výrazu a tak ho realizuje
- vyrovnává zvuk flétny ve všech rejstřících a používá dynamické odstíny
- ovládá tónový rozsah c1 – h3
- hraje stupnice do 4# a 4 b s příslušnými tónickými kvintakordy, dominantními a zmenšenými
septakordy
- na odpovídající úrovni interpretuje skladby různých období a stylů, úměrně věku samostatně nalézá
odpovídající tempo, charakter a styl skladeb
- je schopen elementární transpozice
- dokáže objektivně zhodnotit svůj výkon i výkon druhých
- přednese pestrý a vyvážený absolventský program

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

1. - 2.
ročník

3. - 4.
ročník

- sestaví a rozloží nástroj, vyjmenuje jeho části
- má vybudované základní návyky pro přirozený, pružný, stabilní postoj, vyvážené držení nástroje a
flétnový nátisk, při tvorbě tónu využívá teoretické znalosti (nátisk, bránice, dech. opora…)
- má představu jasného flétnového tónu, je schopen rozpoznat kvalitu tónu, který vytváří
- ovládá nasazení tónu t, k, hru tenuto, legato a staccato
- orientuje se ve 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 a 6/8 taktu
- ovládá flétnu v rozsahu c1 – g2
- je schopen souhry s učitelem
- dovede vědomě kontrolovat svůj postoj a odhalovat "postojové pasti"
- chápe vliv dechu na psychiku a využívá těchto znalostí ve stresových situacích
- rozšiřuje tónový rozsah ve třetí oktávě
- bezpečně se pohybuje ve všech tóninách dur a moll a v příslušných akordech
- orientuje se ve specifikách flétnové dynamiky a intonace a pracuje s nimi
- samostatně nastuduje skladbu po stránce rytmické, tónové i technické
- samostatně tvoří strategii cvičení
- v rámci souborové hry vyjadřuje své názory a diskutuje se spoluhráči, respektuje názory kolegů,
chová se k nim zodpovědně, ohleduplně a s respektem
- dbá na přirozenost, pružnost, stabilitu a vyváženost těla při hraní vsedě i ve stoje
- ovládá tónový rozsah c1 – h3
- využívá vibrato jako výrazový prostředek
- chápe hudebně historické souvislosti a dokáže do nich zařadit skladbu
- orientuje se v šíři flétnového repertoáru
- samostatně zvolí odpovídající výrazové prostředky správné stylové interpretace
- analyzuje strukturu hudebního díla a vystaví jeho tektoniku
- ovládá trylkové prstoklady, orientuje se v melodických ozdobách a je schopen je vhodně použít
- přednese pestrý a vyvážený absolventský program

5.4 Studijní zaměření – HRA NA KLARINET
Žák si během studia osvojí základy hry na klarinet, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během
výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem. Získané znalosti a dovednosti
uplatňuje v komorních souborech, ať už jsou to soubory stejných nebo rozdílných nástrojů. V přípravném studiu hraje
žák na zobcovou flétnu, v 1. ročníku podle fyzických dispozic přechází na klarinet nebo pokračuje ve hře na zobcovou
flétnu, než potřebných dispozic dosáhne.
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Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na klarinet (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na klarinet (uč. plán II)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty
1

Sborový zpěv

1

1

1

1

Výlety do
hudebního světa

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2

Nedosahuje-li žák fyzických dispozic pro hru na klarinet, plní žák osnovy vyučovacího předmětu Hra na zobcovou flétnu, dokud
potřebných fyzických dispozic nedosáhne.
2 Vyučovací
4

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na klarinet
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.- 2.
(hra na
zobcovou
flétnu)

1.ročník
(hra na
zobcovou
flétnu)

1. ročník
(hra na
klarinet)

- sestaví a rozloží flétnu, vyjmenuje její části, čísla tónových otvorů
- má vybudované základní návyky pro přirozený, pružný, stabilní postoj a vyvážené držení nástroje
- ovládá nasazení tónu, hru tenuto
- hraje na sopránový nástroj v rozsahu g1 - h1
- hraje noty a pomlky celé a půlové ve 4/ 4 taktu
- zopakuje rytmický model podle sluchu
- zahraje jednoduchou skladbu s učitelem
- sestaví a rozloží nástroj, vyjmenuje jeho části, čísla tónových otvorů
- má vybudované základní návyky pro přirozený, pružný, stabilní postoj a vyvážené držení nástroje
- ovládá nasazení tónu, hru tenuto a legato v jednoduchých spojích
- hraje na sopránový nástroj v rozsahu c1-d2 diatonicky
- hraje noty čtvrťové - celé, půlovou s tečkou, pomlky čtvrťové - celé ve 2/4, 3/ 4 a 4/4 taktu
- zopakuje jednoduchou melodii podle sluchu
- zahraje jednoduchou skladbu s učitelem
- zahraje jednoduchý rytmický doprovod
- hraje s dobrou dechovou oporou a provádí dechová cvičení
- správně sestaví a rozloží klarinet, umí nasadit plátek
- umí pojmenovat jednotlivé díly
- dbá základních hygienických návyků (vytírání nástroje)
- dodržuje délky not (celé – osminové) a rytmus, orientuje se v taktech 2/4, 3/4, 4/4
- má vybudované základní návyky pro přirozený, uvolněný postoj, správné držení nástroje a polohu
prstů
- hraje tenuto a legato
- hraje jednoduché lidové písně a základní hudební formy – písně, tance atd.
- zahraje krátkou lidovou píseň nebo úryvek melodie zpaměti
- je schopen souhry s druhým hlasem (doprovod učitele na stejný nástroj)
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2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- chápe základní principy práce s nátiskem
- provádí různá dechová cvičení k prohlubování nádechu a prodlužování plynulého výdechu
- hraje v rozsahu e – g2
- je schopen souhry s klavírním doprovodem
- je schopen zahrát krátkou lidovou píseň zpaměti
- hraje durové stupnice do 2# a 2b, T5 nasazovaně a legato
- využívá základní návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, práce s dechem a jazykem) sám kontroluje a koriguje postoj při hře a držení nástroje, využívá uvolněnosti a otevřenosti krku
- používá základní technické prvky hry (nasazení tónu, prstová technika, kvalitní tón)
- hraje v rozsahu e – c3
- hraje durové a mollové stupnice do 3# a 3b, T5 nasazovaně a legato
- je schopen zahrát rovný tón
- hraje tenuto, legato a staccato, zahraje základní melodické ozdoby
- vnímá náladu skladby, kterou vyjádří a interpretuje elementárními výrazovými prostředky
- se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
- zahraje z listu lidovou píseň nebo jednodušší notový zápis, jednoduchou melodii podle sluchu
- zahraje zpaměti kratší přednesové skladby
- se uplatňuje v souhře s dalším nástrojem
- umí pracovat s uvolněným nátiskem
- hraje složitější rytmy s použitím šestnáctinových not a not s tečkou
- rozlišuje základní dynamická a tempová označení v notovém textu
- hraje přednesy různých hudebních období a žánrů
- hraje durové a mollové stupnice do 4# a 4b, T5 nasazovaně a legato
- důsledně provádí veškerá frázovací, dynamická a tempová označení v notovém textu
- hraje zvukově vyrovnaně ve všech rejstřících
- hraje v rozsahu od e do e3
- hraje obtížnější technická cvičení
- hraje durové a mollové stupnice do 5# a 5b, T5 a D7 nasazovaně a legato
- interpretuje přednesové skladby různých hudebních období a žánrů
- hraje jednodušší přednesové skladby zpaměti
- utvoří rovný a znělý tón
- kontroluje kvalitu zvuku při hře
- hraje durové a mollové stupnice do 6# a 6b T5 a D7 nasazovaně a legato
- hraje chromatickou stupnici
- hraje skladby s náročnější prstovou technikou
- interpretuje skladby různých hudebních období a žánrů
- správně frázuje skladby swingového a populárního žánru
- zahraje přiměřeně obtížnou skladbu z listu
- využívá při hře získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu
- využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování, agogiku v celém rozsahu nástroje
- hraje durové a mollové stupnice do 7# a 7b T5 a D7
- ovládá elementární transpozici
- interpretuje skladby různých stylů a žánrů
- je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu
- uplatňuje se při hře v komorních, souborových popř. orchestrálních uskupeních

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

- sám kontroluje a koriguje postoj a držení nástroje při hře
- hraje s uvolněným nátiskem,
- hraje v rozsahu od e do e3
- hraje stupnice do 7 křížků a 7 bé, T5, D7
- hraje skladby různých stylových období a žánrů

1. - 2.
ročník

- uplatňuje všechny získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje
- hraje všechny stupnice durové a mollové i v rychlejším tempu, různými artikulačními způsoby
- hraje akordy k daným stupnicím: T5 velký a malý rozklad, D7 velký a malý rozklad, zm7 velký a malý
rozklad
- orientuje se v notovém zápise
- samostatně řeší problematiku nástrojové techniky (péče o nástroj, dýchání, frázování, výraz skladby)
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3. - 4.
ročník

5.5

- vysvětlí svůj vlastní názor o způsobu provedení skladby, a to na základě získaných znalostí,
dovedností a zkušeností
- umí posoudit kvalitu a barvu tónu a snaží se ho aplikovat při své hře
- správně intonuje, hraje přednesové skladby různých období a žánrů a je schopen diskutovat
s pedagogem o jejich interpretaci
- využívá všech dosavadních dovedností a znalostí k vylepšení uměleckého projevu
- zapojuje se do souborů nejrůznějších obsazení a žánrového zaměření, zodpovědně spolupracuje při
společné interpretaci skladeb
- hraje v celém tónovém rozsahu nástroje
- transponuje jednoduché písničky z C hlasu do B
- využívá různých technických cvičení ke zdokonalování plného, znělého a uvolněného tónu ve všech
polohách
- hraje vybrané skladby zpaměti
- hraje zvukově vyrovnaně ve všech rejstřících
- vytváří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů
- zhodnotí a posoudí vlastní i cizí interpretaci na základě získaných kompetencí
(poslouchá nahrávky kvalitních interpretů a tím si utváří obraz o tom, jak by sám chtěl hrát, svůj
názor umí formulovat)
- získaných posluchačských a interpretačních vědomostí a dovedností využívá k samostatnému studiu
nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru

Studijní zaměření - HRA NA SAXOFON

Žák si během studia osvojí základy hry na saxofon, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. Během
výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem. Získané znalosti a dovednosti
uplatňuje v komorních souborech, ať už jsou to soubory stejných nebo rozdílných nástrojů. V přípravném studiu
hraje žák na zobcovou flétnu, v 1. ročníku podle fyzických dispozic přechází na saxofon nebo pokračuje ve hře na
zobcovou flétnu, než potřebných dispozic dosáhne.

Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na saxofon (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na saxofon (uč. plán II)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty

1

Sborový zpěv
Výlety do hudebního
světa

1

1

1

1

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2

Nedosahuje-li žák fyzických dispozic pro hru na saxofon, plní žák osnovy vyučovacího předmětu Hra na zobcovou flétnu, dokud
potřebných fyzických dispozic nedosáhne.
2 Vyučovací
4

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.
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Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na saxofon
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.
(hra na
zobcovou
flétnu)

1.ročník
(hra na
zobcovou
flétnu)

1. ročník
(hra na
saxofon)

2. ročník

3. ročník

4. ročník

- sestaví a rozloží flétnu, vyjmenuje její části, čísla tónových otvorů
- má vybudované základní návyky pro přirozený, pružný, stabilní postoj a vyvážené držení nástroje
- ovládá nasazení tónu, hru tenuto
- hraje na sopránový nástroj v rozsahu g1 - h1
- hraje noty celé a půlové ve 4/ 4 taktu
- zopakuje rytmický model podle sluchu
- zahraje jednoduchou skladbu s učitelem
- sestaví a rozloží nástroj, vyjmenuje jeho části, čísla tónových otvorů
- má vybudované základní návyky pro přirozený, pružný, stabilní postoj a vyvážené držení nástroje
- ovládá nasazení tónu, hru tenuto a legato v jednoduchých spojích
- hraje na sopránový nástroj v rozsahu c1-d2 diatonicky
- hraje noty čtvrťové - celé, půlovou s tečkou, pomlky čtvrťové - celé ve 2/4, 3/ 4 a 4/4 taktu
- zopakuje jednoduchou melodii podle sluchu
- zahraje jednoduchou skladbu s učitelem
- zahraje jednoduchý rytmický doprovod
- hraje s dobrou dechovou oporou a provádí dechová cvičení
- správně sestaví saxofon, umí pojmenovat jednotlivé díly, umí nasadit plátek
- dbá základních hygienických návyků (vytírání nástroje)
- dodržuje délky not (celé – osminové) a rytmus
- orientuje se v taktech 2/4, 3/4 a 4/4
- dodržuje délky not (celé – osminové) a rytmus
- má vybudované základní návyky pro přirozený uvolněný postoj, správné držení nástroje a polohu
prstů
- hraje tenuto a legato
- hraje jednoduché lidové písně a základní hudební formy – písně, tance atd.
- zvládne zahrát krátkou lidovou píseň, nebo úryvek melodie zpaměti
- schopen souhry s druhým hlasem (doprovod učitele na stejný nástroj)
- chápe základní principy práce s nátiskem
- provádí různá dechová cvičení k prohlubování nádechu a prodlužování plynulého výdechu
- hraje v rozsahu d – g2
- je schopen souhry s klavírním doprovodem
- je schopen zahrát krátkou lidovou píseň zpaměti
- hraje durové stupnice do 2# a 2b, T5 nasazovaně a legato
- využívá základní návyky a dovednosti (správné držení těla a nástroje, práce s dechem a jazykem) sám kontroluje a koriguje postoj při hře a držení nástroje, využívá uvolněnosti a otevřenosti krku
- používá základní technické prvky hry (nasazení tónu, prstová technika, kvalitní tón)
- hraje v rozsahu c1 – c3
- hraje durové a mollové stupnice do 3# a 3b, T5 nasazovaně a legato
- je schopen zahrát rovný tón
- hraje tenuto, legato a staccato, zahraje základní melodické ozdoby
- náladu skladby vyjadřuje a interpretuje elementárními výrazovými prostředky
- se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
- zahraje z listu lidovou píseň nebo jednodušší notový zápis
- zahraje jednoduché melodie podle sluchu
- zahraje zpaměti kratší přednesové skladby
- se uplatňuje v souhře s dalším nástrojem
- umí pracovat s uvolněným nátiskem
- hraje složitější rytmy s použitím šestnáctinových not a not s tečkou
- rozlišuje základní dynamická a tempová označení v notovém textu
- hraje přednesy různých hudebních období a žánrů
- hraje durové a mollové stupnice do 4# a 4b, T5 nasazovaně a legato v rozsahu dvou oktáv
- důsledně provádí veškerá frázovací, dynamická a tempová označení v notovém textu
- hraje zvukově vyrovnaně ve všech rejstříkách
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5. ročník

6. ročník

7. ročník

- rozsah od c do f3
- hraje obtížnější technická cvičení
- hraje durové a mollové stupnice do 5# a 5b, T5 a D7 nasazovaně a legato
- interpretuje přednesové skladby různých hudebních období a žánrů
- hraje jednodušší přednesové skladby zpaměti
- dokáže utvořit rovný a znělý tón
- kontroluje kvalitu zvuku při hře
- hraje durové a mollové stupnice do 6# a 6b T5 a D7 nasazovaně a legato
- hraje chromatickou stupnici
- hraje skladby s náročnější prstovou technikou
- interpretuje skladby různých hudebních období a žánrů
- správně frázuje skladby swingového a populárního žánru
- zahraje přiměřeně obtížnou skladbu z listu
- využívá při hře získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu
- využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování, agogiku v celém rozsahu nástroje
- hraje durové a mollové stupnice do 7# a 7b T5 a D7
- ovládá elementární transpozici
- interpretuje skladby různých stylů a žánrů
- je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu
- uplatňuje se při hře v komorních, souborových popř. orchestrálních uskupeních

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

1. - 2.
ročník

3. - 4.
ročník

- sám kontroluje a koriguje postoj a držení nástroje při hře
- hraje s uvolněným nátiskem
- hraje v rozsahu od c do f3
- hraje stupnice do 7 křížků a 7 bé, T5, D7
- hraje skladby různých stylových období a žánrů
- uplatňuje všechny získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje
- hraje všechny stupnice durové a mollové dle potřeby v rychlejším tempu různými artikulačními
způsoby, T5 velký a malý rozklad, D7 velký a malý rozklad, zm7 velký a malý rozklad
- orientuje se v notovém zápise
- samostatně řeší problematiku nástrojové techniky (péče o nástroj, dýchání, frázování, výraz skladby)
- vysvětlí svůj vlastní názor o způsobu provedení skladby, a to na základě nabytých znalostí,
dovedností a zkušeností
- posoudí kvalitu a barvu tónu a snaží se ho aplikovat při své hře
- správně intonuje, hraje přednesové skladby různých období a žánrů a je schopen diskutovat s
pedagogem o jejich interpretaci
- využívá všech dosavadních dovedností a znalostí k vylepšení uměleckého projevu
- zapojuje se do souborů nejrůznějších obsazení a žánrového zaměření, zodpovědně spolupracuje při
společné interpretaci skladeb
- hraje v celém tónovém rozsahu nástroje
- transponuje jednoduché písničky z C hlasu do B (sax. Do Es)
- využívá různých technických cvičení ke zdokonalování plného, znělého a uvolněného tónu ve všech
polohách
- hraje vybrané skladby zpaměti
- hraje zvukově vyrovnaně ve všech rejstřících
- vytváří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů
- zhodnotí a posoudí vlastní i cizí interpretaci na základě získaných kompetencí
(poslouchá nahrávky kvalitních interpretů a tím si utváří obraz o tom, jak by sám chtěl hrát, svůj
názor umí formulovat)
- získaných posluchačských a interpretačních vědomostí a dovedností využívá k samostatnému studiu
nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru
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5.6 Studijní zaměření – HRA NA LESNÍ ROH
Lesní roh patří do skupiny dechových žesťových nástrojů V dřívějších dobách byl ppoužíván jako tzv. signální nástroj.
Uplatňuje se v sólové hře, v komorním souboru a v neposlední řadě i v symfonickém orchestru.
Na lesní roh se doporučuje začít hrát kolem desátého roku věku žáka, kdy už je fyzicky vyspělejší.

Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na lesní roh (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na lesní roh (uč. plán II)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty
1

1

1

1

1

Výlety do hudebního
světa

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2 Vyučovací
3

Sborový zpěv

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na lesní roh
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.

1. ročník

2. ročník

‐ chápe a používá základní hudební pojmy (nota, notová osnova, houslový klíč, hudební abeceda, …)
‐ rozlišuje základní druhy not a pomlk (celá, půlová, půlová s tečkou, čtvrťová, osminová)/
- rozlišuje 2/4, ¾, 4/4 takt
- orientuje se v základní hudební abecedě
- zahraje jednoduchou lidovou píseň
‐ zná vznik a původ nástroje
‐ ovládá základní údržbu
‐ zvládá základní návyky při hře (správný posed, postoj, držení nástroje,…), nasazuje správně nátrubek
na rty
‐ používá základní prvky žeberně – bráničního dýchání, nasazuje na slabiky TÝ, TÁ
‐ hraje minimálně v rozsahu kvarty
‐ hraje jednoduché rytmické útvary za použití celých not a pomlk
- dodržuje správný posed, postoj, držení nástroje, správné nasazení, dýchání
- používá žeberně – brániční dýchání v rámci dechových cvičení
- rozehrává se na dlouhých vydržovaných tónech
- rozlišuje legato, tenuto, staccato
- je schopen jednoduché souhry s druhým nástrojem
- hraje v rozsahu oktávy
- zahraje jednoduchou melodii zpaměti
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3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

‐ nasazuje tón jazykem, používá žeberně – brániční dýchání
‐ přiměřeně svému věku zvládá techniku rozehrávání se
‐ rozlišuje hru v p, mf, f, zvládá crescendo a decrescendo
‐ hraje jednoduché rytmické útvary s použitím not a pomlk celých, půlových, čtvrťových a osminových
‐ používá hru legato, tenuto a staccato na jednoduchých intervalových cvičeních
‐ zahraje jednoduchou skladbu nebo lidovou píseň
‐ uplatňuje se v souhře s dalším nástrojem
‐ hraje durové stupnice do 3# a 3b v rámci svého rozsahu
‐ využívá správné návyky (dýchání, nasazení, práce jazyka,…)
‐ prohlubuje techniku správného rozehrávání
‐ hraje dle základních dynamických, tempových a agogických označení
‐ zvládá složitější rytmické útvary – noty čtvrťová s tečkou, šestnáctinová, triola, pomlky
‐ hraje tenuto, legato, portamento, staccato
‐ hraje durové stupnice do 5# a 5b, tónické kvintakordy a jejich obraty - dle svého rozsahu
‐ rozvíjí své nátiskové schopnosti hraním retných vazeb různých intervalových vzdáleností
‐ dokáže se rozehrát sám
‐ umí rozlišit a zahrát dle různých dynamických, tempových a agogických označení
‐ hraje durové stupnice, příslušné kvintakordy a jejich obraty dle svého rozsahu
‐ využívá širokou škálu dynamických, tempových a agogických označení
‐ sám se rozehrává
‐ hraje durové stupnice, tónické kvintakordy, D7 a jejich obraty
‐ hraje mollové stupnice do 3# a 3b v rámci svého rozsahu
- využívá při hře všechny získané technické a výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu
a správné rozehrání se
- při hře využívá dynamiku, tempová rozlišení, frázování, agogiku
- hraje durové stupnice, tónické kvintakordy, dominantní septakordy a jejich obraty dle svého
rozsahu
- hraje mollové stupnice, tónické kvintakordy a jejich obraty dle svého rozsahu
- ovládá transpozici in Es
- interpretuje přiměřeně obtížné skladby

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)
- žák má minimální představu o způsobu hry na tento nástroj (správný postoj, držení nástroje, tvorba
tónu)
- orientuje se v notovém zápise,
- orientuje se v jednoduchých taktech (2/4, ¾, 4/4),
- zvládne jednoduché rytmické útvary
- je schopen hrát v rozsahu minimálně č.5, tj. c1 – g1
- má osvojenu správnou metodu dýchání

PS

1. - 2.
ročník

3. - 4.
ročník

5.7

- využívá doposud získané technické a výrazové dovednosti
- orientuje se v notovém zápise, zdokonaluje jednoduché transpozice
- samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu, s intonací
- vytváří si vlastní názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů
- spolupodílí se na výběru skladeb
- uplatňuje se v souborech nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření
- uplatňuje všechny dosud získané technické a výrazové dovednosti v rámci svých nátiskových
schopností
- zvládá techniku rozehrávání se
- ovládá základní transpozice
- je schopen sám nastudovat a interpretovat skladby různých stylových období a žánrů
- samostatně řeší problematiku nástrojové techniky
- je schopen hrát v souborech nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření

Studijní zaměření – HRA NA LOVECKÝ LESNÍ ROH

Žák se při studiu předmětu Lesní roh může naučit ovládat i lovecký lesní roh
Lovecký lesní roh, nazývaný také lesnice, je stavbou jednoduchý žesťový nástroj, který je vlastně předchůdcem lesního
rohu. Je využíván zejména při mysliveckých akcích, ať už se jedná o hony, naháňky nebo myslivecké plesy, na kterých
se hrají známé myslivecké signály, pochody či fanfáry.
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Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na lovecký lesní roh (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na lovecký lesní roh (uč. plán II)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty
1

1

1

1

1

Výlety do hudebního
světa

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2 Vyučovací
3

Sborový zpěv

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na lovecký lesní roh
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

‐ chápe a používá základní hudební pojmy (nota, notová osnova, houslový a basový klíč, hudební
abeceda, …)
‐ rozlišuje základní druhy not a pomlk (celá, půlová, půlová s tečkou, čtvrťová, osminová)/
- rozlišuje 2/4, ¾, 4/4 takt
- orientuje se v základní hudební abecedě
- zahraje jednoduchou lidovou píseň
‐ zná vznik a původ nástroje
‐ ovládá základní údržbu
‐ zvládá základní návyky při hře (správný posed, postoj, držení nástroje,…), nasazuje správně nátrubek
na rty
‐ používá základní prvky žeberně – bráničního dýchání, nasazuje na slabiky TÝ, TÁ
‐ hraje tóny g1, c2
‐ hraje jednoduché rytmické útvary za použití not a pomlk celých, půlových a čtvrťových
- dodržuje správný posed, postoj, držení nástroje, správné nasazení, dýchání
- používá žeberně – brániční dýchání v rámci dechových cvičení
- tón nasazuje jazykem na slabiky TÝ, TÁ, TÓ
- rozehrává se na dlouhých vydržovaných tónech
- hraje legato, tenuto, staccato
- je schopen jednoduché souhry s druhým nástrojem
- zahraje zpaměti 3 části Trubačského Desatera v hlase dle svého rozsahu
- uplatňuje a dále rozvíjí získané dovednosti (dýchání, nasazení a tvorba tónu)
‐ rozlišuje hru v p, mf, f, zvládá crescendo a decrescendo
‐ hraje jednoduché rytmické útvary s použitím not a pomlk celých, půlových, čtvrťových a osminových
- zdokonaluje hru legato, tenuto, staccato
‐ zahraje zpaměti 5 částí Trubačského Desatera v hlase dle svého rozsahu
‐ uplatňuje se v souhře s dalším nástrojem
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4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

‐ využívá správné návyky (dýchání, nasazení, práce jazyka,…)
‐ prohlubuje techniku správného rozehrávání
‐ hraje dle základních dynamických, tempových a agogických označení
‐ zvládá složitější rytmické útvary – noty čtvrťová s tečkou, šestnáctinová, triola, pomlky
‐ hraje tenuto, legato, portamento, staccato
‐ ovládá hru krytého d2
‐ zahraje zpaměti celé Trubačské Desatero v hlase dle svého rozsahu
‐ zvládá své nátiskové schopnosti hraním retných vazeb
‐ dokáže se rozehrát sám
‐ umí rozlišit a zahrát dle různých dynamických, tempových a agogických označení
‐ hraje kryté h1
‐ zahraje zpaměti alespoň 2 úlovky od J. Selementa v hlase dle svého rozsahu
‐ rozvíjí své nátiskové schopnosti hraním retných vazeb
‐ využívá širokou škálu dynamických a tempových označení
‐ hraje kryté f2
‐ zahraje zpaměti jednu část z Hubertské mše B dur
‐ ovládá transpozici in Es
‐ zapojuje se do komorních a souborových uskupení
- využívá při hře všechny získané technické a výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu
a správné rozehrání se
- při hře využívá dynamiku, tempová rozlišení, frázování, agogiku
- ovládá techniku krytých tónů
- hraje také na Es lovecký roh
- interpretuje správně rytmicky i tempově Desatero, zná jeho užití

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

1. - 2.
ročník

3. - 4.
ročník

- žák má minimální představu o způsobu hry na tento nástroj (správný postoj, držení nástroje, tvorba
tónu)
- orientuje se v základní hudební abecedě
- orientuje se v jednoduchých taktech (2/4, ¾, 4/4), zahraje i v 6/8 taktu
- zvládne zahrát základní alikvótní tóny
- zahraje jednoduchou skladbu z Trubačského Desatera
- využívá doposud získané technické a výrazové dovednosti
- samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu, s intonací
- vytváří si vlastní názor na interpretaci loveckých skladeb různých období
- zná základní myslivecké tradice a ceremoniály, dokáže je správně hudebně doprovodit
- je schopen vystoupit jako sólový hráč i jako člen trubačského souboru
- uplatňuje všechny dosud získané technické a výrazové dovednosti v rámci svých nátiskových
schopností
- má osvojenu techniku rozehrávání se
- ovládá hru na lovecký roh B i Es
- je schopen sám nastudovat a interpretovat lovecké skladby různých období
- zvládne hudebně i slovně doprovodit jakoukoli mysliveckou událost či ceremoniál

5.8 Studijní zaměření – HRA NA KLAVÍR
Klavír je nástrojem s bohatou a zajímavou historií. Pro svou univerzálnost, široké uplatnění, rozsáhlý repertoár, škálu
zvukových barev, ale také pro svou eleganci patří k nejoblíbenějším hudebním nástrojům. Žáci navštěvující výuku hry
na klavír postupně získávají základní pianistické návyky, které v průběhu studia rozvíjejí a uplatňují dle svých
individuálních možností v sólové, čtyřruční i komorní hře. Učitelé pracují s dětmi pomocí moderních metodických
postupů. Naším cílem je naučit žáky s radostí interpretovat skladby nejrůznějších stylových období a žánrů. Snažíme
se, aby děti prostřednictvím klavíru získaly lásku ke svému nástroji i k hudbě jako takové. V neposlední řadě se žáci v
hodinách učí aktivně využívat vlastní fantazii a invenci, a to zejména při elementární improvizaci, tvorbě doprovodů
k písním apod. Za předpokladu aktivního přístupu dítěte i rodičů může hra na klavír nabídnout mnoho pozitivních
přínosů – přispívá k rozvoji motorických i mentálních schopností, zejména pohotovosti, paměti a koncentrace,
podněcuje v dítěti emocionální cítění, tvořivost, smysl pro krásno a díky bohaté škále barevných odstínů nástroje
v nich probouzí velkou hudební fantazii. Zažitá představa klaviatury pak napomáhá lepšímu pochopení různých
problémů hudební teorie. Klavírní skladby využívají v notovém zápisu současně melodickou (horizontální) a
harmonickou (vertikální) složku – jejich čtení a hra tak podporují rozvoj logického myšlení. Pomocí interních i
veřejných koncertů a přehrávek se děti učí od raného věku sebevědomému vystupování.
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Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na klavír (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na klavír (uč. plán I)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Klavírní seminář

1

2

2

1

1

1

1

Výlety do hudebního
světa

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty

1

1

1

1

1

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2 Vyučovací
3

Sborový zpěv

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na klavír
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.

1. ročník

2. ročník

- se orientuje na klaviatuře, dokáže zahrát určené tóny v jednotlivých oktávách
- je seznámen se základními návyky: správné sezení u klavíru, správné držení těla a paží, správné
postavení rukou a prstů
- zahraje úhozem portamento jednotlivými prsty pravou i levou rukou
- podle sluchu deklamuje a zahraje říkadla, jednoduché písně nebo instruktivní skladbičky
- zná historii a stavbu nástroje (způsob tvoření tónu), jeho všestranné uplatnění v hudbě
- má základní návyky: správné sezení u klavíru, správné držení těla a paží, správné postavení rukou a
prstů
- s jistotou se orientuje po celé klaviatuře, pojmenuje všechny tóny a oktávy
- dokáže zahrát podle not v rozsahu c1 - c2, c1-c
- hraje úhozem portamento, staccato, legato
- dokáže zahrát s dynamickým rozlišením forte a piano
- zahraje dur stupnici přes 1 oktávu dohromady protipohybem a T5 s obraty zvlášť
- zahraje dvojhmaty úhozem portamento
-hraje jednoduché skladbičky a lidové písně (rozdělení melodie mezi obě ruce i hra obouruč)
- podle sluchu zahraje lidovou píseň v rozsahu pěti tónů s doprovodem dudácké kvinty
- hraje podle not v rozsahu g – c3 v houslovém klíči a G-e1 v basovém klíči
- zahraje dur stupnice do 5 # přes dvě oktávy a T5 s obraty k hraným stupnicím
- hraje jednoduché skladbičky oběma rukama dohromady
- hraje s využitím dynamiky (crescendo, decrescendo, piano – forte)
- rozpozná těžkou dobu v 2/4, 4/4 a 3/4 taktech
- zahraje skladbu zpaměti, je schopen souhry s učitelem
- zahraje lidovou píseň s doprovodem T, D
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3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- dovede prakticky uplatnit získané návyky a dovednosti
- zahraje stupnice dur do 5 # a moll od bílých kláves protipohybem i rovným pohybem a T5 s obraty
k hraným stupnicím
- hraje technická cvičení a etudy zaměřené na různé technické problémy (transponuje prstová cvičení
a jednoduché lidové písně)
- hraje přednesové skladby s využitím dynamiky i dalších výrazových prostředků (některé skladby
nastuduje zpaměti)
- dovede hrát s pravým pedálem (rytmický pedál)
- dovede rozeznat charakter skladby
- dovede prakticky uplatnit a dále rozvíjet získané dovednosti
- zahraje dur stupnice do 7 # a moll od bílých kláves, T5 s obraty k hraným stupnicím
- hraje technická cvičení a etudy, kterými zdokonaluje svou technickou úroveň
- rozezná a při hře odliší melodii od doprovodu
- zahraje dvouhlasou polyfonní skladbu
- dovede při interpretaci skladeb využít širší spektrum výrazových prostředků
- zahraje kadenci T–S–D a dokáže tyto harmonické funkce použít při tvoření doprovodu písní
- zahraje z listu elementární skladbu na úrovni 1. ročníku
- zahraje vybrané stupnice dur a moll s # a béčky, čtyřhlasý T5 k hraným stupnicím
- hraje technická cvičení a etudy v obtížnějších variantách
- vhodným způsobem používá při hře pravý pedál
- interpretuje slohově rozdílné skladby s využitím vhodných výrazových prostředků
- zná a zahraje základní melodické ozdoby
- doprovodí písně podle akordických značek
- prakticky uplatňuje a dále rozvíjí získané dovednosti
- zahraje vybrané stupnice dur a moll s # a béčky, čtyřhlasý T5 k hraným stupnicím
- zahraje chromatickou stupnici
- hraje technická cvičení a etudy ve větším rozsahu (pasážová technika, oktávy, akordy, dvojhmaty,
ozdoby a další)
- na základě sluchové sebekontroly tvoří kvalitní tón
- dovede rozeznat charakter a náladu skladeb, k jejichž interpretaci volí vhodné výrazové prostředky
(dynamika, agogika, hudební fráze)
- při hře využívá dosud získané technické i výrazové dovednosti na stále vyšší úrovni
- žák zná a uplatňuje zásady samostatné (domácí) přípravy
- zahraje z listu jednoduchou skladbu
- účastní se komorní hry, dokáže se přizpůsobit a respektuje své spoluhráče
- dokáže se zorientovat ve formě a harmonické struktuře hraných skladeb
- dokáže využít zvukové možnosti klavíru
- interpretuje skladby různých slohů a žánrů

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

1. - 2.
ročník

- zná historii a stavbu nástroje (způsob tvoření tónu), jeho všestranné uplatnění v hudbě
- se s jistotou orientuje na klaviatuře
- má základní návyky: správné sezení u klavíru, správné držení těla a paží, správné postavení rukou a
prstů
- hraje úhozem portamento, staccato a legato
- hraje dur stupnice dohromady a T5 s obraty k hraným stupnicím
- hraje odpovídající technická cvičení a etudy
- hraje jednoduché přednesové skladby odlišného charakteru
- hraje s využitím dynamiky (crescendo, decrescendo, piano – forte)
- zahraje lidovou píseň s doprovodem, kterou transponuje
- při umělecké komunikaci využívá všechny získané technické i výrazové dovednosti
- tvoří kvalitní (dostatečně) tón a má kultivovaný hudební projev
- se profiluje podle svého zájmu a zaměření
- si uvědomuje odlišností v charakteru hraných skladeb a všech svých znalostí využívá k poučené
interpretaci
- se aktivně zapojuje do komorní hry nebo jiných povinně volitelných předmětů
- dokáže vytvořit stylizovaný doprovod podle akordických značek
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3. - 4.
ročník

- má osvojené správné pianistické návyky a dokáže je využít při interpretaci a vyjádření svých představ
v hudbě, využívá zvukových možností klavíru
- na základě svých zájmů a zaměření si vybírá skladby a další repertoár
- má vlastní názor na interpretaci svou i jiných hudebníků, který utváří na základě svých dosavadních
znalostí a zkušeností, je schopen tento názor formulovat a obhájit
- se aktivně zapojuje do komorní hry nebo jiných povinně volitelných předmětů
- hraje z listu a sám nastuduje přiměřeně obtížné skladby, svůj komorní part nebo doprovod
- dokáže vytvořit předehru, mezihru a dohru k písni, improvizovaný doprovod

5.9 Studijní zaměření – HRA NA VARHANY
Učitel na základě žákem zvládnuté klavírní techniky na úrovni 1.-2. roč. ZUŠ dle ŠVP předmětu Hra na klavír rozvíjí
žákův přirozený zájem o příbuzný nástroj – varhany, a to v závislosti na typu a dostupnosti nástroje, který je v dané
ZUŠ a oblasti k dispozici. Při zvládnutí učiva v kratším časovém horizontu než je školní rok, je možnost kontrakce do
vyššího ročníku, a to na konci každého pololetí 1. a 2. ročníku. Žák již propojuje dosavadní nástrojové znalosti a
dovednosti s problematikou nového nástroje. Je veden k samostatnému uvažování, hudebnímu názoru na základě
poslechu z CD nosičů a internetu, je veden ke cvičení na nástroj za specifických podmínek (rozdílná teplota prostoru,
práce s akustikou, s kvalitou a typem nástroje), je veden k samostatnému vyhotovení specifických prstokladů, je veden
k využití těchto znalostí pro praxi (hra při světských obřadech – svatby, vítání dětí; hra v kostele v rámci bohoslužby,
apod.). Žák je schopen využít nastudovaný repertoár v praxi a vyhovět požadavku veřejnosti uspořádat koncertní
vystoupení. Žák si též postupně osvojí základy improvizace, které rozvíjí dle vlastních schopností a potřeby praxe.
Ve II. stupni vychází učitel ze získaných dovedností v rámci I. stupně, ze zkušeností z přehrané literatury, z vlastní
žákovy případné praxe při chrámových či jiných občanských obřadech. Zintenzívňuje práci na technických
dovednostech hry manualiter a pedaliter, vede žáka k samostatnému výběru varhanní literatury.

Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na varhany (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na varhany (uč. plán II)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Klavírní seminář

1

2

2

1

1

1

1

Výlety do hudebního
světa

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty

1

Sborový zpěv

1

1

1

1

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2 Vyučovací

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

3

Nedosahuje-li žák fyzických dispozic pro hru na varhany, plní žák osnovy vyučovacího předmětu Hra na klavír, dokud potřebných
fyzických dispozic nedosáhne.
4

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.
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Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na varhany
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.
(hra na
klavír)

PS 1.-2.
(hra na
varhany)

1. ročník
(hra na
klavír)

1. ročník
(hra na
varhany)

2. ročník
(hra na
klavír)

2. ročník
(hra na
varhany)

- se orientuje na klaviatuře, dokáže zahrát určené tóny v jednotlivých oktávách
- zná základní návyky: správné sezení u klavíru, správné držení těla a paží, správné postavení rukou a
prstů
- zahraje úhozem portamento jednotlivými prsty pravou i levou rukou
- podle sluchu deklamuje a zahraje říkadla, jednoduché písně nebo instruktivní skladbičky
- dokáže pojmenovat základní části varhan
- má osvojeny správné návyky sezení u nástroje, postavení rukou na manuálu, zná zásady pro správný
výběr obuvi při hře na pedál
- při hře na nástroj má uvolněné držení těla, uvolněný hrací aparát
- při jednoduchých technických cvičeních využívá různé charaktery základních rejstříků
- ovládá hru portamento, staccato, legato
- zná historii a stavbu nástroje (způsob tvoření tónu), jeho všestranné uplatnění v hudbě
- má základní návyky: správné sezení u klavíru, správné držení těla a paží, správné postavení rukou a
prstů
- s jistotou se orientuje po celé klaviatuře, pojmenuje všechny tóny a oktávy
- dokáže zahrát podle not v rozsahu c1 - c2, c1-c
- hraje úhozem portamento, staccato, legato
- hraje s dynamickým rozlišením forte a piano
- zahraje dur stupnici přes 1 oktávu dohromady protipohybem a T5 s obraty zvlášť
- zahraje dvojhmaty úhozem portamento
-hraje jednoduché skladbičky a lidové písně (rozdělení melodie mezi obě ruce i hra oběma rukama
dohromady)
- podle sluchu zahraje lidovou píseň v rozsahu pěti tónů s doprovodem dudácké kvinty
- dokáže pojmenovat základní části varhan
- má osvojeny správné návyky sezení u nástroje, postavení rukou na manuálu, správné postavení
chodidel při hře na pedál, zná zásady pro správný výběr obuvi při hře na pedál
- rozlišuje mezi různými charaktery barev základních rejstříků a jejich stopovými výškami
- orientuje se na klaviatuře manuálu a pedálu v celém rozsahu
- ovládá dva základní druhy úhozu: legato a nonlegato
- má osvojeny specifické varhanní způsoby hry: tichou výměnu prstů a legato palcem
- je schopen hry na jakémkoli manuálu i současné hry každou rukou na jiném manuálu
- je schopen hrát současně pedálem a pravou rukou či pedálem a levou rukou
- při hře na pedál využívá prozatím špičky
- zpracuje a reprodukuje cca 20 snadných technických cvičení pro manuál, 20 pro pedál, alespoň 5 pro
pedál s manuálem a 5 přednesových skladeb
- na pedálové prodlevě improvizuje jednoduchou jednohlasou melodii jako 4-8 taktovou frázi
- hraje podle not v rozsahu g – c3 v houslovém klíči a G-e1 v basovém klíči
- zahraje dur stupnice do 5 # přes dvě oktávy a T5 s obraty k hraným stupnicím
- hraje jednoduché skladbičky oběma rukama dohromady
- hraje s využitím dynamiky (crescendo, decrescendo, piano – forte)
- rozpozná těžkou dobu v 2/4, 4/4 a 3/4 taktech
- zahraje skladbu zpaměti, je schopen souhry s učitelem
- zahraje lidovou píseň s doprovodem T, D
- orientuje se v rámci celé klaviatury, zná základní odlišnosti rozsahu manuálu i pedálu na různých
typech varhan
- dokáže stručně popsat způsob tvoření tónu varhan a rozdíl oproti klavíru
- při hře na pedál využívá překlady a podklady nohou – pouze špičkami
- v rámci snadných skladeb je schopen rozpoznat základní principy polyfonní hudby (2-3 hlasé)
- zná pojem těžká a lehká doba – je schopen je interpretovat pomocí vhodné artikulace
- na pedálové prodlevě T-D-T improvizuje jednohlas střídavě každou rukou zvlášť v rámci osmitaktové
fráze
- ovládá základní harmonické funkce
- zahraje kadenci manualiter ve 4-hlase
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3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- hraje pedálová cvičení pro rozvoj pedálové techniky, hra patami
- hraje skladby většího rozsahu – jednoduché faktury
- rozlišuje různé druhy traktury
- vnímá různé možnosti registrace téže skladby
- je schopen správné koordinace rukou a nohou při hře
- doprovodí snadnou lidovou i duchovní píseň z kancionálu pomocí základních harmonických funkcí manualiter
- improvizuje snadnou 2-hlasou předehru k písni - manualiter
- zahraje transpozici jednoduché melodie úměrně svým schopnostem
- výrazněji ovládá pedálovou techniku (pedálové stupnice + akordy – výběrem)
- je schopen jednoduchého rozboru hrané formy (pod vedením učitele)
- ovládá vyrovnaně hru v rychlejších MM tempech
- hraje nastudované skladby čistě, udrží stejné tempo
- je schopen dle poslechu skladby rozlišit skladby barokního a romantického stylu, zná tzv. krátkou
oktávu u barokního nástroje
- hraje obraty základních harmonických funkcí při doprovodu písní
- při improvizaci zapojuje i prvky pedálové techniky ve významnějším podílu a základní harmonické
kadence ve čtyřhlase s použitím pedálu
- výrazněji ovládá pedálovou techniku – hraje vybraná pedálová sóla z různých skladeb
- hraje skladby větších forem – preludia, fantazie, fugy
- hraje skladby XX. století
- spolupracuje se sólistou jako doprovazeč
- ovládá jednoduchý doprovod písní, vytvoří jednoduchou předehru manualiter, bez pedálu
- při improvizaci pracuje s modulací na základě jednoduchých harmonických vztahů
- hraje stupnice přes 2 oktávy + akordy v plném rozsahu, hra pedaliter
- hraje náročnější polyfonní skladby se samostatným pedálovým hlasem
- je schopen samostatně navrhnout adekvátní stylovou registraci hrané skladby
- zvládne odlišnou interpretaci skladeb různých stylových období
- ovládá jednoduchý doprovod písní a vytvoří jednoduchou předehru již pedaliter
- při improvizaci samostatně volí registrace při plynulé hře
- je schopen vybrat si repertoár na absolventský koncert (závěrečnou absolventskou zkoušku) – 2
skladby různých stylových období, z toho alespoň jedna s použitím náročnějšího pedálu
- dokáže zahrát snadnou skladbu z listu manualiter snadnou skladbu, případně s použitím snadného
pedálového hlasu
- zahraje podle sluchu melodii lidové a duchovní písně s vlastním doprovodem a s použitím pedálu
- předvede improvizaci větší volné formy s pedálem ve zvoleném stylovém období (fantazie, toccata
preludium)
- účastní se soutěží

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

1. ročník

2. ročník

- dokáže pojmenovat základní části varhan
- má osvojeny správné návyky sezení u nástroje, postavení rukou na manuálu, správné postavení
chodidel při hře na pedál, zná zásady pro správný výběr obuvi při hře na pedál
- při hře na nástroj má uvolněné držení těla, uvolněný hrací aparát
- hraje v sudém i lichém taktu
- hraje jednoduché písničky či skladbičky zpaměti a podle sluchové představy
- propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci
- využívá zkušenosti získané z předchozího studia
- pracuje s generálbasem
- při improvizaci pracuje s jednoduchou barokní variační formou
- projevuje osobitý přístup při výběru a interpretaci skladeb, svůj repertoár rozšiřuje o skladby různých
stylových období
- při interpretaci využívá všech získaných technických i výrazových dovedností, využívá zkušenosti
získané z předchozího studia
- při improvizaci pracuje s různými typy variační práce různých stylových období
- navštěvuje varhanní festivaly, účastní se soutěží
- dokáže z klavírního výtahu vytvořit varhanní part při spolupráci se sólistou
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3. ročník

4. ročník

- zná nejzávažnější díla významných českých i světových autorů různých stylových období, zná
repertoár pro varhanní positiv
- zná české i světové varhanní osobnosti (koncerty, poslech CD, práce s internetem)
- vytvoří v jednom stylu cyklickou skladbu menšího rozsahu (variace, partita)
- při improvizaci využívá předchozí dovednosti i směrem k modernímu stylu
- má znalosti o péči o nástroj
- využívá všech možností poznávat různé nástroje v Čechách i v zahraničí
- je schopen si vytvořit názor na interpretaci a srozumitelně jej zformulovat
- při improvizaci zvládá i dovednosti směrem k modernímu stylu
- vytvoří v jednom stylu cyklickou skladbu většího rozsahu (sonáta, partita, chorální fantazie)
- studium ukončí závěrečným absolventským koncertem (závěrečnou absolventskou zkouškou)
- je schopen na dobré amatérské úrovni působit ve varhanní praxi

5.10 Studijní zaměření – HRA NA ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
Klávesy (keyboard) jsou elektronický nástroj. Využití tohoto nástroje se odvíjí od jeho zvukových i
dynamických možností. V současné době dochází ke zdokonalování technického vybavení tohoto nástroje, a proto jej
lze využívat nejen při doprovodech, ale i jako nástroje sólového nebo jako součást orchestru či souborů komornějšího
obsazení. Tento nástroj je vybaven množstvím automatických doprovodů, rytmů, zvukových rejstříků a jiných
doplňků. Jeho výhodou je velikost, díky níž jej lze podle potřeby snadno přemístit. Modernější klávesy umožňují
propojení několika nástrojů, propojení s počítačem apod. Výuka na tento nástroj probíhá tak, aby byl žák schopen bez
problému zahrát i na klavír.

Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na EKN (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na EKN (uč. plán II)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Klavírní seminář

1

2

2

1

1

1

1

Výlety do hudebního
světa

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty

Sborový zpěv

1

1

1

1

1

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2

Vyučovací předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

3

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.
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Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na elektronické klávesové nástroje
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

- umí popsat nástroj
- ví, jak má vypadat správné sezení u nástroje, postavení rukou na klaviatuře
- hraje úhozem portamento, staccato
- reprodukuje jednoduché melodie podle sluchu
- rozliší tempo pomalu - rychle
- rozliší dynamiku slabě - silně
- zná základní barvy hudebních nástrojů: klavír, varhany, harmonika, housle, trubka
- zvládá správné návyky při hře: správné sezení u nástroje, postavení ruky
- zvládá základní obsluhu nástroje (zapnutí, vypnutí, rejstříky voice, style, tempo
- orientuje se na klaviatuře
- orientuje se v G a F klíči (v rozsahu nacvičovaných skladeb)
- hraje úhozem portamento, staccato, legato
- zahraje jednoduché lidové písně
- hraje v přiměřeném tempu oběma rukama dohromady bez automatického doprovodu
- hraje durové stupnice od bílých kláves a k nim příslušný akord
- umí nastavit registraci k hraným skladbám: zvukový rejstřík, doprovod, tempo
- zahraje durové stupnice (od bílých kláves) v rozsahu dvou oktáv protipohybem a k nim příslušný
akord
- hraje dvojhmaty
- dokáže zahrát jednoduchou melodii s automatickým doprovodem v levé ruce podle probraných
akordových značek
- hraje jednoduché skladbičky oběma rukama dohromady bez automatického doprovodu
- využívá další technické možnosti nástroje: intro, ending, fill in
- dbá na správné návyky nástrojové hry
- umí číst noty v houslovém i basovém klíči
- zvládá hru portamento, staccato, legato
- zvládá koordinaci obou rukou
- ovládá spojování základních akordů a jejich obraty
- hraje durové stupnice (od bílých kláves) v rozsahu dvou oktáv oběma rukama dohromady rovným
pohybem, popř. protipohybem a k nim příslušný akord
- zdokonaluje prstovou pohotovost a zvukovou vyrovnanost hry hrou technických cvičení
- interpretuje skladbičky různých stylů a žánrů
- zvolí k dané skladbě vhodný zvukový rejstřík a automatický doprovod
- hraje hlavní i vedlejší kvintakordy a jejich obraty, dokáže akordy správně spojovat
- hraje durové a mollové stupnice (od bílých kláves) v rozsahu dvou oktáv oběma rukama dohromady
rovným pohybem a k nim příslušný akord
- zahraje durové a mollové stupnice v rozsahu dvou oktáv oběma rukama dohromady rovným
pohybem (i protipohybem) a k nim příslušný akord a kadenci
- ovládá hru základních septakordů
- zahraje písně s použitím akordových značek
- při hře využívá dosud získané technické i výrazové dovednosti, které dále prohlubuje
- správně frázuje
- při hře využívá vhodnou agogiku
- interpretuje přiměřeně obtížné skladby, vhodně používá zvukové a technické dispozice nástroje:
dual, harmony, registrační paměť, aj.
- uvědomuje si rytmické cítění a dynamické odlišení
- zahraje vybrané durové a mollové stupnice s # a b a k nim příslušný akord
- umí tvořit a hrát složitější akordy
- využívá prstovou techniku, samostatnost a nezávislost rukou
- hraje v různých tempech
- hraje skladby různého charakteru
- při hře využívá sustainový pedál
- dovede samostatně zpracovat skladbu s automatickým doprovodem, její registraci a frázování
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7. ročník

- využívá všechny dosud probrané technické a výrazové prvky
- využívá EKN pro doprovod zpěvu, zapojuje se do komorní hry
- je schopen kriticky hodnotit svůj výkon
- hraje skladby různých žánrů
- zvládá i složitější akordické značky, hru septakordů
- je schopen stylové hry akustických nástrojů na EKN
- zahraje vybrané durové a mollové stupnice s # a b a k nim příslušný akord + kadenci
- při hře využívá další dostupné pedály

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

1. ročník

2. - 4.
ročník

- zná nástroj a jeho základní obsluhu
- umí u nástroje správně sedět, zná postavení rukou a prstů
- zahraje úhozem portamento, tenuto, staccato, legato
- zahraje durové stupnice (od bílých kláves)
- zahraje T5 s obraty k hraným stupnicím
- se na jednoduchých technických a přednesových skladbách učí vzájemné souhře a nezávislosti obou
rukou
- hraje v rozdílných tempech
- dokáže využít různé rytmy a barvy rejstříků
- zahraje jednoduché lidové písně s doprovodem kadenčních akordů (T-S-D)
- zahraje durové a mollové stupnice
- zahraje T5 s obraty k hraným stupnicím a kadenci
- využívá všechny akordy včetně složených
- improvizuje doprovody k písním
- k hrané skladbě vybere vhodnou registraci, využívá režim split se zvukovým odlišením melodie a
doprovodu
- zapojuje se do komorní, souborové hry, doprovodu zpěvu či jiného nástroje
- hraje z listu jednoduché skladby
- je schopen vyjádřit vlastní názor na interpretaci skladby
- hraje v rychlejších tempech
- umí využívat účelné propojení EKN s PC, popř. s mobilem
- zahraje durové a mollové stupnice
- zahraje T5 s obraty k hraným stupnicím a kadenci
- samostatně uplatňuje všechny vědomosti a dovednosti při nastudování repertoáru
- zapojuje se do komorní, souborové hry, doprovodu zpěvu či jiného nástroje
- dokáže skladby analyzovat
- umí tvořit druhý hlas
- profiluje se podle svého zájmu, sám si vybírá skladby
- zapojuje se do komorní, souborové hry, doprovodu zpěvu či jiného nástroje
- je schopen zaznamenat MIDI skladbu, kvantizovat, editovat, exportovat
- umí vzájemně propojovat EKN pracující v MIDI protokolu
- zvládá základní práce s MIDI a audio multitracky v DAW
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5.11 Studijní zaměření – HRA NA AKORDEON
Akordeon zaujímá vedle klasických nástrojů významné místo. Je oblíben především jako nástroj doprovodný, ale
uplatní se i jako nástroj sólový a v mnoha žánrech. Díky několika velikostem akordeonu je možné začít se studiem už
od raného věku, s ohledem na individuální předpoklady. Studium pokrývá základy hry sólové i doprovodné podle
osvědčených i moderních škol, rozvíjí a vychovává žáky k souhře s dalším nástrojem, zpěvem a díky školnímu
notovému archivu umožňuje osvojit si základy hry hudby různých žánrů. Cílem je vychovat hráče, který bude schopen
uplatnit se jak sólově, tak i v různorodých souborech.

Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na akordeon (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na akordeon (uč. plán II)

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Klavírní seminář

1

2

2

1

1

1

1

Výlety do hudebního
světa

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty

1

1

1

1

1

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2 Vyučovací
3

Sborový zpěv

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na akordeon
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.

1. ročník

- umí popsat nástroj a jeho hlavní části
- s pomocí učitele dokáže připravit nástroj ke hře a uložit ho zpět do pouzdra
- umí nástroj držet a chápe základní postavení rukou
- zahraje jednoduchou píseň pravou rukou
- zahraje základní bas (C, G, D)
- je schopen správně sedět a držet nástroj
- zvládá základní vedení měchu
- zvládá postavení pravé a levé ruky
- získal správné pracovní návyky (systematická příprava na vyučovací hodinu)
- umí se orientovat v pětiprstové poloze pravé ruky, v základních basech levé ruky (C, G, D)
- dokáže zahrát základní basový doprovod
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2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

‐ při hře využívá základní návyky a dovednosti (správné sezení u nástroje, správné držení nástroje,
orientace na nástroji, postavení pravé i levé ruky a jejich souhra)
‐ dokáže zahrát základní akordický doprovod (TSD)
‐ hraje podle měchových značek
‐ osvojil si základní dynamiku a tempa
‐ umí podkládat palec – rozšíření pětiprstové polohy
‐ dokáže se orientovat v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
‐ dokáže hrát tóny v pomocné řadě levé ruky
‐ umí zahrát jednoduchou píseň zpaměti
‐ při hře používá základní technické prvky (práce s rytmem, prstová technika), hraje s dynamikou
‐ ovládá základní měchovou techniku (vedení měchu podle značek, plynulé měchové obraty) a
základní typy artikulace (legato a staccato)
‐ dokáže zahrát dvojhlas v pravé ruce
‐ umí používat základní melodické basy i septakordový bas v levé ruce
‐ zahraje jednoduchou skladbičku zpaměti
‐ vnímá náladu skladby, je schopen tuto náladu vyjádřit elementárními výrazovými prostředky
‐ zvládá techniku hry na základě svých motorických schopností
‐ dokáže pracovat s měchem
‐ je schopen hry na základě sluchové sebekontroly
‐ ovládá základy rejstříkování
‐ je schopen rozpoznat a interpretovat skladbu podle jejího charakteru (polka, valčík)
‐ rozšiřuje svou hru o další agogické odstíny ritardando a accellerando
‐ umí zahrát zpaměti, hraje z listu dle svých schopností
‐ začleňuje se do komorní nebo souborové hry
‐ dokáže vnímat kulturu tónu
‐ dokáže zahrát další hudební žánry
‐ chápe hru základních melodických ozdob, zahraje příraz
‐ aktivně se účastní komorní hry nebo souborové hry
‐ umí rozlišovat a vnímat hlavní zásady při interpretaci skladeb
‐ dokáže pracovat s měchovou technikou a rejstříkováním
‐ zvládne hru základních melodických ozdob (např. příraz, nátryl, mordent)
‐ je schopen zahrát z listu na základě svých technických schopností
‐ hraje zpaměti vybraný repertoár
‐ propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci
‐ ovládá prstovou techniku pravé a levé ruky v rámci svých motorických schopností
‐ orientuje se v celém rozsahu melodické části nástroje
‐ interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů po technické, výrazové a obsahové
stránce
‐ je schopen rozlišit dynamiku a tempa
‐ zvládá základní označení a manuální používání rejstříků pravé i levé ruky
‐ uplatňuje sluchovou sebekontrolu
‐ podílí se na výběru skladeb a samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

‐ při hře využívá základní návyky a dovednosti (správné sezení u nástroje, správné držení nástroje a
základní vedení měchu, orientace na nástroji, postavení pravé a levé ruky, koordinace obou rukou,
systematická příprava na vyučovací hodinu)
‐ umí se orientovat v pětiprstové poloze pravé ruky, v základních basech levé ruky (C, G, D)
‐ zahraje základní basový doprovod

1. - 2.
ročník

‐ dokáže vytvořit kultivovaný tón, zvládá základy frázování
‐ ovládá nástrojovou a měchovou techniku
‐ dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížné skladby
‐ zvládá hru polyfonních skladeb dle svých schopností a dovedností
‐ dokáže vnímat a zpracovat skladbu jako celek
‐ podílí se na výběru skladeb různých žánrů a stylů
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3. - 4.
ročník

‐ při hře využívá získané znalosti a dovednosti, ovládá nástrojovou a měchovou techniku, tvoří
kultivovaný tón
‐ využívá získané znalosti a dovednosti k vyjádření vlastních představ
‐ hraje z listu jednoduché skladby
‐ samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, při interpretaci rozvíjí přednesovou stránku
(dokáže správně zvolit tempo, dynamiku a výrazové prostředky podle momentální situace)
‐ zvládá hru náročnějších komorních, případně souborových partů - spolupracuje při komorní hře,
v souborech popř. orchestrech různého složení
‐ dokáže si odvodit technická cvičení z obtížných míst studovaných skladeb
‐ orientuje se v základních tanečních formách
‐ hru základních tanečních forem rozšiřuje o další prvky
‐ umí si vytvořit, formulovat a vyjádřit názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů
‐ při hře zpaměti využívá znalosti o výrazu, harmonii, formě a obsahu hrané skladby
‐ se seznámil s významnými světovými a českými autory různých stylových období a žánrů
‐ se profiluje podle svého zájmu a preferencí

5.12 Studijní zaměření – HRA NA HOUSLE
Housle se uplatňují jako sólový nástroj, ale využívají se také v komorní, souborové a orchestrální hře. Obsahem výuky
je hudba všech slohových období a různých žánrů. Vzhledem k možnosti různých velikostí nástroje, je výuka vhodná
pro všechny věkové kategorie. Prostřednictvím hry na housle žáci rozvíjejí hudební dovednosti, schopnosti a vlohy.
Získávají odborné i všeobecné hudební znalosti, seznamují se s nástrojovou literaturou a mají přehled o jednotlivých
slohových obdobích. Pěstují si smysl pro kultivovaný projev, estetiku a rozšiřují si celkový kulturní přehled. Při hře na
housle se zapojuje a rozvíjí jemná i hrubá motorika obou paží (zejména prstů), jejich součinnost a koordinace. Hra na
housle rozvíjí především hudební sluch, tříbí intonaci, podporuje hudební představivost a schopnost hudebního
vyjádření. Žáky vedeme k souhře s jinými i stejnými nástroji, což podporuje schopnost naslouchat a přizpůsobit se
spoluhráčům v nejrůznějších formách komorní hry a smysl pro spolupráci. Podporujeme rozvoj sebeovládání,
trpělivost a odvahu vystoupit. Důležitá je pravidelná příprava a docházka do hodin, podpora žáka ze strany rodiny.

Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na housle (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na housle (uč. plán II)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty
1

Výlety do hudebního
světa

1

1

1

1

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2 Vyučovací
3

Sborový zpěv

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.
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Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na housle
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- pojmenuje základní části houslí i části smyčce
- dbá na správný postoj
- orientuje se na hmatníku pomocí čísel prstů
- umí použít střed smyčce
- zahraje lidové písničky v durovém prstokladu
- ovládá hru s durovým i mollovým prstokladem
- umí číst noty a najít je na hmatníku
- zahraje stupnici G, D, A dur v jedné oktávě od 0 struny
- zahraje arco i pizzicato
- dbá na správné držení nástroje a smyčce, na správný postoj při hře
- ovládá prstoklad se sníženým 1. prstem a se zvýšeným 3. prstem
- zná základní smyky – legato, detache, staccato
- zná základní dynamiku – p, mf, mp, crescendo, decrescendo
- hlídá si rozvržení smyčce při hře
- dbá na čistotu tónu
- umí doladit tón klouznutím s klavírní oporou melodického doprovodu
- umí použít kombinaci probraných prstokladů ve skladbách
- zahraje zpaměti jednoduchou skladbu
- zahraje čistě v 1. poloze s klavírní oporou – harmonickým doprovodem
- použije při hře různé části smyčce s různě rychlými tahy a různou délkou
- ovládá prstoklad se sníženým 3. prstem a se zvýšeným 4. prstem
- orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
- zpracuje samostatně zadané úkoly
- uplatňuje se v souhře s dalším nástrojem
- k vyjádření nálady skladby využívá základní výrazové prostředky
- ovládá zbytek prstokladů a fixuje si jejich spojování v 1. poloze
- umí zahrát technicky správně vibrato na všech prstech
- zvládá chromatické postupy
- naladí si housle podle klavíru – harmonické akordy
- použije aktivně ve skladbách vibrato
- orientuje se na hmatníku ve všech prstokladech v 1. poloze
- umí číst noty ve 3. poloze
- ovládá hru ve 3. poloze
- ovládá technologii správně provedených výměn do poloh
- umí číst noty ve 2. poloze
- odvodí si čtení not v ostatních polohách
- umí vhodně použít prostředky k tónotvorbě
- použije tónotvorbu k vyjádření přednesu a dynamiky
- ovládá hru základních dvojhmatů
- umí aktivně zapojit hru v různých polohách
- využívá při hře všechny části smyčce
- orientuje se v základních melodických ozdobách
- zvládá základní údržbu nástroje a jeho ladění - naladí si housle bez klavíru podle a1 pomocí kvint
- nastuduje samostatně přiměřené náročné materiály – skladby, etudy, stupnice
- zvládá hru z listu, zvládne zahrát cokoliv dle sluchu – bez použití not
- zahraje zpaměti skladbu většího rozsahu
- sestaví si program na absolventský koncert
- dokáže zhodnotit svůj výkon i výkon ostatních, dokáže projevit svůj názor
- zapojí své emoce, nálady a pocity do hudebního projevu
- aktivně se zapojuje do komorní, souborové či orchestrální hry

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)
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PS

1. - 2. ročník

3. - 4. ročník

- pojmenuje základní části houslí i části smyčce
- dbá na správný postoj při hře, na správné držení nástroje a smyčce
- orientuje se na hmatníku pomocí čísel prstů, umí číst noty a najít je na hmatníku
- umí použít střed smyčce, hlídá si rozvržení smyčce při hře
- ovládá hru s durovým i mollovým prstokladem, zahraje lidové písničky v durovém prstokladu
- zahraje stupnici G, D, A dur v jedné oktávě od 0 struny
- zahraje arco i pizzicato, zná základní smyky – legato, detache, staccato
- zná základní dynamiku
- dbá na čistotu tónu, umí doladit tón klouznutím s klavírní oporou melodického doprovodu
- umí použít kombinaci probraných prstokladů ve skladbách
- zahraje zpaměti skladbu
- orientuje se na hmatníku v 1. poloze, ovládá hru v polohách
- aktivně zapojuje vibrato do hry
- používá koordinaci obou paží ke správné tónotvorbě
- ovládá hru celým smyčcem za použití různých smyků
- samostatně řeší prstoklady, smyky a výraz
- zajímá se o hudební dění v okolí, navštěvuje či se aktivně podílí na pořádání koncertů
- aktivně se zapojuje do hudebního dění hrou v ansámblech, orchestru, skupině
- ovládá hru dvojhmatů a vícehlasů
- ovládá hru technicky náročnějších skladeb menšího i většího rozsahu
- umí vhodně využít prostředky k tónotvorbě, dynamiku a přednes
- umí zapojit své emoce a pocity do hudebního projevu
- umí si vybrat svůj repertoár a samostatně ho zpracovat
- zahraje z listu středně těžké skladby
- zahraje zpaměti skladby většího rozsahu

5.13 Studijní zaměření – HRA NA VIOLONCELLO
Violoncello patří do skupiny smyčcových nástrojů. Uplatňuje se v sólové hře, často s doprovodem klavíru. Je nedílnou
součástí smyčcových komorních těles, větších souborů a symfonických orchestrů. Hra na tento nástroj vyžaduje
hudební, fyziologické a intelektuální schopnosti hráče, zároveň však u něj rozvíjí jeho sluchové schopnosti, z nichž
nejdůležitější je především smysl pro intonaci a kvalitu tónu. Díky zmenšeným verzím nástroje – celkem čtyři
velikosti – se na violoncello mohou začít učit hrát i děti v raném školním věku. Pokud žáci disponují výše popsanými
schopnostmi, dokážou zvládat studium hry na tento nástroj s menšími obtížemi. I když jako každý jiný nástroj má i
hra na violoncello svá specifika, její zvládnutí dokáže obohatit hudebně nadaného člověka k jeho úplné spokojenosti.

Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na violoncello (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na violoncello (uč. plán II)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty
1

Výlety do hudebního
světa

1

1

1

1

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2 Vyučovací
3

Sborový zpěv

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.
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Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na violoncello
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- umí sedět správně u nástroje
- pojmenuje jeho části, zná všechny struny
- dokáže zahrát pizzicato
- dokáže správně sedět u nástroje, umí správně držet smyčec
- ovládá hru v základní poloze na všech strunách v úzké pozici
- umí hrát v rozsahu not C - d1
- ovládá hru pizzicato a arco
- používá základní smyk - détaché
- dokáže opakovat rytmicko – melodické motivy
- ovládá hru v základní poloze v úzké pozici, okrajově v široké pozici
- zvládá bezpečně hru podle notového zápisu v basovém klíči
- dokáže provést výměnu z druhé do sedmé polohy
- zahraje vybrané stupnice – podle potřeby s odklonem do sedmé polohy
- umí zahrát akordy k vybraným stupnicím
- zdokonaluje držení smyčce (uvolněnost pravé ruky)
- dokáže použít další smyky – legato a staccato
- zná základní dynamické označení – p,f
- hraje na hodinách s učitelem
- ovládá hru v základní poloze v úzké i široké pozici
- dokáže provést výměnu z druhé do sedmé polohy
- dokáže se orientovat v páté a čtvrté poloze
- umí použít předznamenání
- zahraje vybrané stupnice i s použitím první, třetí a čtvrté polohy
- umí zahrát akordy k vybraným stupnicím
- dokáže samostatně korigovat intonaci
- umí hrát v různých dynamických odstínech
- má první zkušenosti s komorní hrou
- ovládá bezpečně hru v základní poloze v úzké a široké pozici
- orientuje se v basovém klíči
- umí zahrát v páté a sedmé poloze v úzké pozici
- hraje vybrané durové a mollové stupnice ve dvou oktávách
- zná tempová a dynamická označení
- orientuje se v taktech, rytmech a smycích
- ke zkvalitnění tónu vibruje
- umí zahrát v základní, první a páté poloze v úzké i široké pozici
- dokáže zahrát ve čtvrté poloze v úzké pozici
- hraje vybrané durové a mollové stupnice
- umí základy provedení palcové polohy (pomocí flageoletu d1- a1)
- používá houslový a tenorový klíč
- na etudách zdokonaluje prstovou techniku
-dokáže kombinovat smyky
- dokáže vystihnout správné frázování ve skladbě
- hraje v komorní hře, v souboru
- ovládá hru v úzké i široké pozici ve všech nižších polohách
- hraje vybrané stupnice přes tři oktávy
- dokáže hrát v palcové poloze podle notace v houslovém klíči
- dokáže ve skladbě přednést cit pro kantilénu
- zahraje z listu jednoduchou skladbu
- se bezpečně orientuje v basovém, tenorovém a houslovém klíči
- dokáže hrát ve všech nižších polohách a provádět výměny mezi nimi
- orientuje se v durových a mollových stupnicích a jim příslušných akordech
- dokáže se skladbou samostatně pracovat (prstoklady, dynamika, frázování)
- umí s větší jistotou intonovat
- hraje z listu
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II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

1. - 2.
ročník

3. - 4.
ročník

- umí správně sedět u nástroje
- pojmenuje jeho části
- pojmenuje části smyčce
- dokáže číst noty v basovém klíči
- ovládá hru v základní poloze v úzké pozici
- dokáže okrajové zahrát v široké pozici
- provádí výměnu z 1. do 7. polohy
- dokáže správně držet smyčec
- umí zahrát pizzicato a arco
- zná základní smyky – détaché, legato, staccato
- zahraje jednoduché skladby
- dokáže intonovat pomocí klavírního doprovodu
- se pohybuje na nástroji v rozsahu do palcové polohy – flageolet d1-a1
- umí vybrané durové dvojhmatové stupnice v rozsahu jedné oktávy
- umí zahrát akord k vybrané stupnici
- v etudách zdokonaluje dosud probrané dovednosti
- dokáže se zadanou skladbou samostatně pracovat
- v zadaných skladbách tvoří znělý a kultivovaný tón
- umí nastudovat jednoduchý orchestrální part
- zapojuje se do komorní hry, souboru nebo orchestru
- se pohybuje na nástroji v rozsahu celého hmatníku
- zahraje vybrané stupnice v rozsahu čtyř oktáv
- zahraje akord k vybrané stupnici
- pomocí etud zdokonaluje dosud probrané dovednosti i na úrovni palcové polohy
- umí interpretovat skladby různých období
- dokáže vyjádřit svůj názor na provedení skladby
- umí nastudovat orchestrální part většího rozsahu
- zapojuje se do komorní hry, souboru nebo orchestru

5.14 Studijní zaměření – HRA NA KYTARU
Kytara patří k nejvyhledávanějším hudebním nástrojům, především kvůli jejímu širokému uplatnění, jak v hudbě
klasické, tak i v dalších žánrech - folk, folklor, pop, jazz, rock aj. Uplatňuje se jako nástroj sólový a doprovodný i v
komorní a souborové hře. Obsahem výuky je získání a osvojení základů hry a další rozvoj podle individuálních
možností žáků. Interpretuje se hudba všech slohových období. Součástí výuky jsou také doprovody k písním a
akordická hra. Výuka je vedena profesionálními kytaristy a výrazně se tak odlišuje od různých zájmových kroužků či
kurzů. Naší snahou je systematicky vychovávat dobře vybavené hráče v oblasti amatérské, ale i hráče, kteří by se chtěli
později věnovat dalšímu odbornému studiu či profesionální hudební dráze. Díky výrobě různých velikostí nástroje
přijímáme ke studiu hry na kytaru děti většinou od 6 let věku, s přihlédnutím k jejich fyzickým možnostem a míře
hudebního nadání. Nevylučuje se však přijímat i děti starší. Nástroje všech typů je možné si v naší škole zapůjčit.
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Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na kytaru (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na kytaru (uč. plán II)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty
1

1

1

1

1

Výlety do hudebního
světa

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2 Vyučovací
3

Sborový zpěv

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.

‐ dokáže popsat nástroj a jeho jednotlivé části
‐ ovládá sezení, držení těla a nástroje
‐ zvládá postavit pravou ruku a pojmenovat prázdné basové struny
‐ zná označení prstů pravé ruky
‐ zvládá hru na prázdných basových strunách palcem
‐ hraje jednoduchá říkadla
‐ zvládá hru jednoduchého rytmického cvičení podle notopisu

‐ doprovodí palcem na basových strunách melodii hranou učitelem

1. ročník

‐ využívá základní kytarové návyky (správné sezení, držení těla a nástroje, postavení obou rukou)
‐ zná označení prstů pravé a levé ruky
‐ dokáže vyjmenovat prázdné struny
‐ hraje palcem na prázdných basových strunách a prsty na melodických strunách
‐ orientuje se na hmatníku v I. poloze
‐ koordinuje pohyby prstů na obou rukách
‐ je schopen zahrát píseň nebo jednoduchou jednohlasou skladbu podle notového zápisu

2. ročník

‐ používá při hře úhoz apoyando i tirando a jejich kombinace
‐ zvládá různé kombinace hry palcem a prsty i, m, a
‐ užívá sluchovou sebekontrolu s ohledem na kvalitu hraných tónů
‐ hraje jednooktávové durové stupnice s použitím prázdných strun
‐ využívá dynamického odstínění p, f
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3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

‐ hraje vícehlas harmonicky, přiznávkou i melodickým rozkladem
‐ je schopen jednoduché výměny poloh
‐ zahraje jednooktávovou mollovou stupnici s kadencí bez hmatu barré
‐ dokáže pomocí nových výrazových prvků (akcent, staccato) a s použitím širší dynamické škály (p,mf,
f) vyjádřit náladu hrané skladby
‐ doprovodí píseň podle notace i podle jednoduchých akordických značek
‐ orientuje se v notovém zápisu jednoduchých hudebních útvarů
‐ zahraje zpaměti jednoduchou píseň nebo skladbu
‐ je schopen souhry s učitelem či spolužáky
‐ umí naladit nástroj podle elektrické ladičky
‐ využívá a rozšiřuje své doposud získané dovednosti o další výrazové a technické prvky - např. malé
barré, tlumení strun
‐ orientuje se na hmatníku ve II. poloze (na melodických i basových strunách)
‐ používá bohatší dynamické odstínění (p, mf, f, < >), agogiku (rittardando, accelerando) a tónové
rejstříky ( sul ponticello, sul tasto)
‐ hraje jednooktávové a dvouoktávové dur a moll stupnice
‐ používá při hře kadencí různé figurální obměny a malé barré
‐ zvládá výměnu poloh
‐ dbá na kultivovanost tónu a výrazovost projevu
‐ realizuje precizněji rytmickou složku studovaných skladeb
‐ uplatňuje se v komorní nebo souborové hře
‐ orientuje se na hmatníku do III. polohy, je schopen plynulé výměny poloh
‐ hraje dvouoktávové typové stupnice a náležité kadence (s použitím malého barré)
‐ používá širší škálu technických a výrazových prvků (např. arpeggio, rasguado, přirozené flažolety,
malé barré)
‐ hraje doprovody k písním podle akordických značek i podle notového zápisu
‐ transponuje lehký doprovod k písni ve funkcích T S D
‐ hraje přednesové skladby z různých období a žánrů přiměřeně svému věku
‐ hraje typové dvouoktávové stupnice dur i moll a patřičné kadence (v různých prstových obměnách)
‐ hraje složitější rytmické útvary (trioly, sextoly)
‐ zvládá hru vzestupného legata
‐ dokáže použít kapodastr k transponování písní
‐ zvládá jednoduchou hru z listu
‐ dokáže navrhnout vlastní dynamiku v realizované skladbě
‐ orientuje se v notovém zápise i ve složitějších rytmech
‐ zvládá speciální kytarové techniky (rasguado, tambora, přirozené flažolety, legato, velké barré)
- hraje typové durové a mollové stupnice s kadencemi (s použitím velkého barré) v různých
úhozových, rytmických a prstových variantách
‐ využívá celou škálu dynamických a barevných možností nástroje a dokáže použít patřičné výrazové
prostředky (. < vibrato)
- vytvoří vlastní akordický doprovod k jednoduché písni s využitím harmonických funkcí T S D

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

‐ dokáže popsat nástroj a ukázat jeho jednotlivé části
‐ využívá základní kytarové návyky (správné sezení, držení těla a nástroje, postavení obou rukou)
‐ zná označení prstů pravé a levé ruky
‐ dokáže vyjmenovat prázdné struny
‐ hraje palcem na prázdných basových strunách a prsty i, m na melodických strunách
‐ orientuje se na hmatníku v I. poloze
‐ koordinuje pohyby prstů na obou rukách
‐ je schopen zahrát píseň nebo jednoduchou jednohlasou skladbu podle notového zápisu
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1. - 2.
ročník

3. - 4.
ročník

A) výstupy pro žáka, který pokračuje 2. rokem po absolvování PS II. stupně
- používá při hře úhoz apoyndo, tirando a jejich kombinace
- hraje vícehlas harmonicky, přiznávkou i melodickým rozkladem
- je schopen jednoduché výměny poloh
- orientuje se na hmatníku v I. poloze
- hraje jednooktávové stupnice a kadence i v rychlejších tempech
- dokáže pomocí širší dynamické škály vyjádřit náladu hrané skladby
- doprovodí píseň podle notace i podle akordických značek
‐ je schopen souhry s jiným hráčem
B) výstupy pro žáky, kteří absolvovali 1. – 7. ročník I. stupně
- klade důraz na kvalitní interpretaci hraných skladeb
- obohacuje svoji hru o nové technické prvky (např. glissando, pizzicato, umělé flažolety, melodické
ozdoby)
- dbá neustále na kvalitu tónu a jeho barvu (ovládá a vhodně používá vibrato)
- ovládá hru z listu úměrně svým schopnostem
- hraje stupnice i kadence v rychlejších tempech
- udržuje rovnováhu mezi technikou a výrazem
- dokáže samostatně nacvičit skladbu přiměřené úrovně (využívá nahrávek domácích i světových
interpretů a návštěv živých koncertů)
‐ zvládá plynulou výměnu poloh
‐ hraje dvouoktávové (příp. tříoktávové) stupnice bez prázdných strun v různých rytmických,
úhozových a prstových variacích, náležité kadence
‐ při hře kadencí používá různé figurální obměny
‐ při hře zvládá složitější rytmické útvary
- rozšiřuje dovednosti o další výrazové a technické prvky
- má osvojené dovednosti potřebné k přípravě vystoupení - volba vhodného repertoáru, rozvržení času
pro nácvik, psychická příprava
- je schopen samostatného nastudování nových skladeb - po stránce technické i přednesové, dokáže
vystihnout náladu skladby, její tempo, charakter
- využívá vhodně kapodastr
- dokáže přizpůsobit nebo vymyslet svůj vlastní prstoklad
‐ zvládá při interpretaci skladeb vhodně zareagovat na dané prostředí a momentální podmínky
vhodnou volbou tempa, dynamiky a výrazových prostředků
- uplatňuje své dovednosti v komorní, souborové nebo orchestrální hře

5.15 Studijní zaměření – HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU
Elektrickou kytaru lze využít v souborech nebo skupinách tanečních, rockových, country, folkových i jazzových. Ve
výjimečných případech lze elektrickou kytaru použít jako nástroj sólový, zejména při použití technik užívaných při
hře na klasickou kytaru. Tato syntéza oslovuje stále více umělců v oblastech rockové, country, folkové i jazzové
hudby. Cílem předmětu je nabídnout vzhled do co možná největšího počtu žánrů, a tím rozšířit na maximum
možnosti budoucího uplatnění žáků a studentů jak v souborové, tak v sólové hře na tento všestranný nástroj.
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Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Hra na kytaru (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hra na kytaru (uč. plán I)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1
1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Hra v souboru
Povinně
volitelné
předměty
1

1

1

1

1

Výlety do hudebního
světa

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2 Vyučovací
3

Sborový zpěv

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na elektrickou kytaru
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.

1. ročník

2. ročník

3. ročník

‐ je seznámen se základními druhy kytar (koncertní, elektrická atd.)
‐ zná složení nástroje a pojmenuje jeho základní části
‐ umí se k nástroji správně posadit (umí manipulovat s podnožkou nebo podkytarníkem)
‐ nástroj správně drží – předvede postavení pravé i levé ruky
‐ zná notaci prázdných strun a označení prstů pravé i levé ruky
‐ hraje palcem i prsty pravé ruky na prázdných strunách
‐ zná složení a původ nástroje
‐ zná notaci strun
‐ při hře správně sedí a dbá na správné postavení rukou
‐ hraje palcem na strunách E, A, D
‐ zvládá hru jednoduchých melodií v základní poloze
‐ zvládá hru jednoduchých vícehlasů palcem a prsty i, m, a současně i rozkladem
‐ při hře vícehlasů používá úhoz bez dopadu
‐ hraje stupnice v základní poloze
‐ zvládá hru jednoduchých akordů
‐ uplatňuje získané návyky
‐ při hře používá úhozu apoyando i tirando
‐ používá kombinaci úhozu palcem a prsty i, m, a
‐ zvládne hru jednoduchých akordů v rozkladech i současně s použitím všech hrajících prstů pravé
ruky
‐ hraje stupnice v základní poloze (C, G, D, A, E) a dbá na kvalitu hraných tónů
‐ hraje zpaměti lidové písně nebo drobné skladby přednesového charakteru
‐ dbá na dodržování přesných rytmických hodnot
‐ kombinuje úhoz apoyando s úhozem tirando
‐ hraje vícehlas harmonicky i melodickým rozkladem
‐ zná základní harmonické funkce (T, S, D7)
‐ je schopen jednoduchých výměn sousedních poloh
‐ orientuje se na hmatníku do pátého pražce
‐ hraje drobné skladby přednesového charakteru zpaměti
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4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

‐ hraje trsátkem střídavým úhozem způsobem (od sebe – k sobě)
‐ dbá na pravidelné střídání úhozů
‐ dodržuje délku předepsaných notových hodnot
‐ hraje trsátkem jednoduché melodie v základní poloze
‐ zvládá hru jednoduchých akordů
‐ spojuje jednoduché akordy T – S, T – D7, S – D7
‐ akordy je schopen použít k doprovodu jednoduchých písní
‐ hraje stupnice v základní poloze
‐ dbá na kvalitu hraných tónů
‐ využívá hru složitějších akordů
‐ hraje jednoduché melodie obsahující tečkované rytmy
‐ dbá na pravidelné střídání úhozů trsátkem a dynamicky vyrovnané tóny
‐ plynule střídá základní akordy
‐ zvládá jednoduché kadence
‐ spoje akordů využívá při hře doprovodů
‐ využívá dovedností získaných v předchozích ročnících a rozšiřuje je o další technické a výrazové
prvky
‐ dbá na vyrovnanost hry v oblasti technické i dynamické
‐ klade důraz na čistotu tónu a rytmickou preciznost
‐ zvládá hru složitějších rytmů trsátkem melodicky i harmonicky
‐ hraje ve druhé poloze melodické vzory
‐ hraje dvouoktávové typové stupnice v různých rytmických variantách
‐ zvládá hru velkého barré
‐ spojuje složitější akordové hmaty
‐ zvládá rockové kvintové a kvartové akordy
- dovednosti získané v předchozích ročnících využívá při hře technických cvičení obsahující složitější
rytmy
- zvládá kadence s použitím velkého barré
- hraje dvouoktávové stupnice i kadence (do 4# a 4b)
- trsátkem hraje složitější rytmické útvary
- umí se orientovat v nižších polohách
- dbá na plynulost výměny do poloh vyšších sousedních
- plynule spojuje rockové akordy v sousedních polohách
- zvládá legato vzestupné a užívá jej v melodických vzorech
- zvládá pentatonickou stupnici
- používá techniku natahovaných tónů a vybrané speciální techniky (např. tapping)

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

1. - 2.
ročník

- správně sedí, dbá na správné držení nástroje a postavení rukou
- zvládne kombinaci úhozu palcem a prsty i, m, a (apoyando i tirando)
- zvládne hru jednoduchých akordů v rozkladech i současně s použitím všech hrajících prstů pravé
ruky
- zvládne jednoduché výměny poloh
- orientuje se na hmatníku do pátého pražce
- hraje trsátkem střídavým úhozem způsobem (od sebe – k sobě)
- hraje jednoduché písně či drobné skladby přednesového charakteru zpaměti
- zvládá výměny akordické i melodické ve vyšších polohách
-hraje složitější rytmické útvary a dbá na jejich preciznost
- hraje melodické vzory ve vyšších polohách
- zvládá legato sestupné
- zvládá hru způsobem tlumených rockových akordů a tlumených tónů
- hraje melodické vzory tlumenými tóny
- zvládá tónové vibráto
- spojuje rockové akordy tlumené i otevřené
- hraje pentatonickou stupnici tlumenými tóny
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- hraje rockové riffy a licky
- hraje melodické vzory v pentatonických stupnicích
- při hře užívá kombinované legato vzestupné i sestupné
- zvládá tónové vibráto
- dbá na kvalitu, čistotu a rytmickou preciznost hraných tónů
- hraje složité rytmické útvary harmonické i melodické
- zvládá plynulou výměnu poloh
- zná bluesovou pentatoniku
- tónový materiál bluesové pentatoniky dovede použít pro improvizaci dvanáctitaktového blues
- hraje doprovody podle notace i akordických značek s využitím znalostí akordů včetně hmatů barré
- má smysl pro souhru, rytmus a držení daného tempa

3. - 4.
ročník

5.16 Studijní zaměření – SÓLOVÝ ZPĚV
Zpěv je nejstarším a nejpřirozenějším hudebním projevem, který člověka v nejrůznějších formách provází od
pradávna. Žáci se během studia vzdělávají v hodinách sólového zpěvu, kde rozvíjí a prohlubují své pěvecké dovednosti
a návyky, které se uplatňují v různých stylových žánrech (lidové písně, písně různých hudebních období, populární
písně). Cílem celého studia sólového zpěvu je přirozená interpretace a to nejen z hlediska žánru, ale i stylového
období. Podle svého zájmu a hlasové dispozice se žáci uplatňují v komorním zpěvu a tvoří základ pěveckého sboru
naší ZUŠ. Po celou dobu studia je v žácích budován zájem účastnit se mimoškolních aktivit, jako jsou koncerty,
pěvecké soutěže a jiné veřejně kulturní akce.

Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Sólový zpěv (uč. plán I)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sólový zpěv (uč. plán II)

0,5

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

Sborový zpěv

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Nepovinný
předmět
1

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2 Vyučovací
3

Výlety do hudebního
světa

předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Sólový zpěv
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS 1.-2.

- zná základní pěvecké návyky, dokáže uvolnit hlasový aparát i celé tělo při zpěvu
- popíše a případně i předvede správné pěvecké dýchání (nádech – zadržení – výdech)
- používá hlas v celém svém rozsahu a zachovává jeho přirozenost
- rozlišuje základní dynamiku (p – f)
- zvládá zpěv s doprovodem (hra melodické linky)
- zpívá lidové a umělé písně odpovídající jeho věku
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1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

- dbá na přirozený pěvecký postoj
- při zpěvu využívá klidné přirozené dýchání
- je schopen měkkého nasazení tónu a čisté intonace v jednoduchých lidových písních s doprovodem
melodické linky klavíru
- používá hlas v celém svém rozsahu a nepřepíná ho
- ovládá jednoduchá technická cvičení v rozsahu tercie – kvinty, které zpívá uvolněným a přirozeným
hlasem v celém svém rozsahu
- rozlišuje sluchem základní dynamiku (p - mf - f) a rozumí těmto dynamickým značkám
- částečně zvládá uvolnění postoje
- rozumí hlavním zásadám hlasové hygieny
- využívá klidné a hluboké dýchání (nádech, zadržení, výdech)
- měkce nasazuje tóny a čistě intonuje jednoduché písně s doprovodem i a capella
- používá hlas v celém svém rozsahu a rozšiřuje ho podle svých dispozic
- používá různá sestupná a vzestupná pěvecká cvičení v rozsahu kvinty v celém svém hlasovém
rozsahu
- používá základní dynamiku (p - mf - f), zvládá ritardando
- zpívá zpaměti na základě porozumění textu
- zvládá umělé písně přiměřené k věku s doprovodem a jednoduché lidové a capella
- využívá základní návyky a dovednosti (správné a přirozené držení těla, klidné a hluboké dýchání s
ohledem na prodloužení fráze) a základní technické prvky (měkce nasazuje tóny a čistě intonuje písně
přiměřené k věku s doprovodem i a capella, správně artikuluje)
- zná a uplatňuje hlavní zásady hlasové hygieny
- zpívá hlasová postupná cvičení v rozsahu kvinty ke zdokonalení pěvecké techniky
- rozumí kánonu jako hudební formě a zazpívá ho s učitelem
- přirozeně zazpívá jednotlivé vokály v jednotlivých cvičeních i v jednotlivých písních
- používá hlas v celém svém rozsahu, zachovává jeho přirozenost, nepřepíná své síly
- zazpívá píseň s použitím základní dynamiky (p – mf – f) a agogiky
- ve zpěvu pracuje i s legatem
- umí zazpívat písně se složitějším doprovodem a lidové a capella
- při správném držení těla uplatňuje správnou dechovou techniku a prodlužuje plynulý výdech
- využívá hlas v celém svém rozsahu s důrazem na hlavovou rezonanci
- zpívá pěvecká cvičení v rozsahu sexty
- přirozeně artikuluje a plynule spojuje jednotlivé vokály v technických cvičeních
- chápe jednotlivé hudební fráze s důrazem na kantilénu
- na jednoduchých hudebních frázích zvládá crescendo a decrescendo a používá agogiku
- zvládá jednoduchý lidový dvojhlas (tercie a sexty)
- využívá žeberně-bráničního dýchání
- rozšiřuje hlasový rozsah s důrazem na hlavovou rezonanci
- přirozeně artikuluje a vyrovnává jednotlivé vokály v technických cvičeních i v písních
- k upevnění správné pěvecké techniky využívá jednotlivá technická cvičení v rozsahu oktávy
- v písních cílevědomě používá kantilénu
- písně interpretuje s adekvátní dynamikou a agogikou
- řídí se hlasovou hygienou
- přirozeným hlasem zpívá lidové i umělé písně adekvátní k věku
- cílevědomě pracuje na správném zvládání trémy
- v celém svém hlasovém rozsahu využívá hlavovou rezonanci, kterou obohacuje o hrudní rejstřík
- využívá žeberně brániční dýchání
- přirozeně artikuluje a propojuje vokály
- využívá kantilénu s prodlužováním a zdokonalováním dechových frází
- zpívá pěvecká cvičení v rozsahu oktávy v celém svém hlasovém rozsahu
- na základě porozumění textu písně využívá adekvátní výrazové prostředky, je schopen sám určit
dynamiku jednotlivých frází
- zvládá dvojhlasé písně
- zpívá lidové i umělé písně se složitějším doprovodem
- na pěveckých koncertech dokáže adekvátně zhodnotit svůj výkon i výkony svých spolužáků
- při veřejných vystoupeních pracuje s trémou tak, aby jeho pěvecký výkon byl
kultivovaný a přirozený
- dodržuje hlasovou hygienu i mimo hodinu zpěvu
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7. ročník

- ovládá základy dechové techniky, měkké a opřené nasazení tónu, zná základy žeberně-bráničního
dýchání
- při zpěvu propojuje hlavový a hrudní rejstřík
- v upevnění pěvecké techniky využívá různá hlasová cvičení do rozsahu oktávy
- dodržuje zásady správné artikulace a hlasové kultury
- má vypěstovaný smysl pro kultivovaný projev, hudební frázi a kantilénu
- na základě porozumění textu písně využívá adekvátní výrazové prostředky (dynamiku, agogiku,
tempo)
- zpívá čistě dvojhlasé (vícehlasé) písně (s učitelem či spolužákem) a orientuje se v jejich notovém
zápise
- dokáže si sám vybrat žánr svých přednesových skladeb
- kultivovaně a s přirozeným výrazem zpívá písně se složitějším doprovodem klavíru či jiného
hudebního nástroje

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

1. - 2.
ročník

3. - 4.
ročník

- ovládá základy dechové techniky
- přirozeně artikuluje a propojuje vokály
- dodržuje zásady správné artikulace
- využívá adekvátní výrazové prostředky (dynamiku, tempo)
- dodržuje zásady hlasové hygieny
- zpívá lidové i umělé písně se složitějším doprovodem
- s pomocí zvládnuté dechové techniky uvědoměle používá základní pěvecké návyky ve spojení s
hlasovou hygienou
- v celém svém hlasovém rozsahu propojuje hlavový a hrudní rejstřík
- zvládá v přednesových skladbách zpěv plynulé kantilény s ohledem na vedení a dodržování frází
- pohotově se orientuje v notovém zápise a rozumí obsahu textu
- na základě porozumění textu a charakteru skladby využívá adekvátně agogiku, dynamiku a jiné
výrazové prostředky
- je schopen rozeznat různá slohová hudební období
- kultivovaně interpretuje přednesové skladby na veřejných vystoupeních
- v průběhu studia je schopen samostatné práce při korepetici
- ve vícehlasém zpěvu uvědoměle vnímá ostatní hlasy
- je schopen vlastního kritického hodnocení poslouchané vokální a vokálně instrumentální hudby
- uplatňuje schopnost rozvíjet žánrovou oblast jemu blízkou
- ve skladbách používá dynamicky a barevně vyrovnaný hlas v celém svém rozsahu
- při interpretaci plně využívá kantilénový zpěv
- dokáže sám vytvářet hudební fráze na základě správného dýchání
- v celém svém rozsahu čistě intonuje a dokáže zpívat se složitějším hudebním doprovodem
- na základě svých zkušeností volí při interpretaci vhodné výrazové prvky
- orientuje se ve vícehlasé vokální skladbě a dokáže zapívat čistě svůj part
- dodržuje základní zásady hlasové hygieny nejen v hodinách zpěvu
- podílí se na přípravě a organizaci vystoupení
- má přehled o základní pěvecké literatuře různých slohových období
- profiluje se podle svého zájmu a preferencí
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5.17 Studijní zaměření – SBOROVÝ ZPĚV
Sborový zpěv se uskutečňuje ve vyučovacích předmětech Sborový zpěv, Komorní zpěv a Hudební nauka. Je postupně
realizován ve třech na sebe navazujících a věkově odstupňovaných sborech. Komorní zpěv je zaměřen na studium
náročnější pěvecké literatury a zúčastňují se jej pouze pěvecky vyzrálí žáci.
Od prvního ročníku si žáci osvojují a následně prohlubují správné pěvecké návyky (přirozené držení těla, pěvecké
dýchání, správné nasazení tónu, přesná artikulace apod.). Dále se učí reagovat na gesta sbormistra, orientovat se v
zápisu jednohlasých i vícehlasých skladeb. V neposlední řadě se zde učí také zodpovědnosti, spolupráci a toleranci k
ostatním dětem. Repertoár je zaměřen především na úpravy lidových písní (jednodušší dvojhlasé a tříhlasé písně),
soudobou dětskou sborovou tvorbu a populární písně. Ve druhém stupni základního studia jsou všechny získané
pěvecké návyky a dovednosti prohlubovány a následně využívány v interpretaci skladeb jednotlivých období. Žáci jsou
vedeni k aktivnímu přístupu k hudbě, účastní se školních i mimoškolních aktivit. Repertoár tohoto sboru je zaměřen
na náročnější úpravy lidových písní (čtyřhlas, vícehlas), starou hudbu, spirituály a populární skladby různých
hudebních období.

Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Sborový zpěv

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Hudební nauka

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Komorní zpěv
Nepovinné
předměty

Výlety do hudebního
světa

1

Přípravné studium - hodinová dotace je podrobně rozpracována v kapitole 5.1. Studijní zaměření Přípravné studium

2

Vyučovací předmět Hudební nauka - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.18.

3

Povinně volitelné předměty - učební osnovy jsou zpracovány samostatně v tomto vzdělávacím programu v kapitole 5.19.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Sborový zpěv
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

1. -3.
ročník

4. -5.
ročník

- využívá při zpěvu základní návyky a dovednosti (správné a přirozené držení těla, klidné a hlubokého
dýchání) a základní technické prvky (měkké nasazení tónů, hlavový tón, čistá intonace, přirozená
artikululace)
- dle možností využívá hlas v celém svém rozsahu, zachovává jeho přirozenost
- zná zásady hlasové hygieny
- při zpěvu používá základní dynamiku (p, f, mf), agogiku a ritardando
- má povědomí o legatovém zpěvu
- rozumí významu jednotlivých gest sbormistra a adekvátně na ně reaguje
- zvládá dle možností uvolněný postoj při zpěvu
- využívá klidné a hluboké dýchání s prodlouženým plynulým výdechem, chápe použití střídavého
dechu
- měkce nasazuje tóny, je schopen čisté intonace jednoduchých dvouhlasých skladeb s doprovodem i a
capella
- přirozeně a přesně artikuluje
- využívá hlas v celém svém rozsahu a dle možností ho rozšiřuje

ŠVP - ZUŠ – Soběslav

Stránka 52

6. - 7.
ročník

- důsledně dodržuje hlasovou hygienu
- chápe jednotlivé hudební fráze s důrazem na kantilénu
- chápe význam jednotlivých gest sbormistra a dokáže na ně citlivě reagovat
- orientuje se ve struktuře jednoduchých sborových partitur
- při zpěvu ovládá správnou dechovou techniku, v hudební frázi používá střídavý nádech
- využívá hlas v celém svém rozsahu s důrazem na hlavovou rezonanci
- zvládá zpěv jednoduchých vícehlasých skladeb s doprovodem i a capella
- čistě intonuje svůj part ve vícehlase s instrumentálním doprovodem
- přesně artikuluje, je schopen přirozeného propojení jednotlivých vokálů
- má vypěstovaný smysl pro kultivovaný projev, hudební frázi a kantilénu
- při zpěvu používá dynamiku, zvládá agogické změny
- je schopen vnímat vyváženost jednotlivých hlasů ve vícehlasu (dvojhlas, trojhlas)
- orientuje se ve struktuře náročnějších sborových partitur
- chápe význam jednotlivých gest sbormistra a dokáže na ně pohotově a citlivě reagovat
- orientuje se v základní sborové literatuře, dle svých možností je schopen skladby jednotlivých období
interpretovat

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

1. - 2.
ročník

3. - 4.
ročník

- ovládá základy dechové techniky, dodržuje zásady hlasové hygieny
- přirozeně artikuluje a propojuje vokály
- dodržuje zásady správné artikulace
- využívá adekvátní výrazové prostředky (dynamiku, tempo)
- zpívá lidové i umělé písně se složitějším doprovodem
- ovládá a při zpěvu uplatňuje návyky kultivovaného sborového zpěvu (dechová technika, tvorba tónu,
artikulace)
- používá hlas v celém svém hlasovém rozsahu
- důsledně dodržuje hlasovou hygienu
- je schopen zpívat náročnější vícehlasé skladby zpaměti
- prohlubuje intonační dovednosti ve vícehlasém zpěvu (zejména a capella)
- ve skladbách uplatňuje smysl pro kultivovaný projev, hudební frázi a kantilénu
- orientuje se ve struktuře složitějších sborových partitur a vnímá vyváženost jednotlivých hlasů
vícehlasu
- při zpěvu využívá celou škálu dynamických a agogických změn, je schopen pohotově reagovat na
gesta sbormistra
- zpívá z listu jednodušší skladby
- zpívá i v cizích jazycích, v nichž zkvalitňuje správnou pěveckou výslovnost
- zná základní sborovou literaturu různých slohových období a na základě vlastních zkušeností je
schopen jednotlivé skladby interpretovat
- aktivně a zodpovědně spolupracuje s ostatními
- tvořivě se podílí na přípravě a organizaci společných vystoupení

5.18 Povinný předmět HUDEBNÍ NAUKA
Hudební nauka je nezbytnou součástí hudebního vzdělávání. Vzdělávací obsah a učební osnovy jsou společné pro
všechna studijní zaměření hudebního oboru
Hlavní cíle studia:
- vzbudit u žáků zájem a lásku k hudbě
- rozvíjet hudebnost na základě praktických činností (rytmus, intonace, zpěv)
- získávání základních teoretických vědomostí o hudbě (hudební pojmy, notopis,..), o hudebních nástrojích a
o dějinách hudby
- vést žáky k samostatnému cílevědomému rozšiřování vědomostí a znalostí o hudbě
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Vyučovací předmět: Hudební nauka
Žáci, kteří nemohou z vážných důvodů kolektivní výuku navštěvovat, mohou být z tohoto předmětu uvolněni na
základě žádosti rodičů a schválení ředitelkou školy. Studium probíhá formou individuálních konzultací u vyučujících
hudební nauky nebo v rámci individuální výuky na základě předem stanoveného tematického plánu. Pokud žák
nesplní předem určené termíny konzultací, může být přezkoušen formou komisionální zkoušky nejméně 14 dní před
koncem pololetí. Toto přezkoušení nařídí ředitelka školy na základě doporučení vyučujícího.
U žáků, kteří nastoupili do výuky později (např. do II. stupně), se předpokládá základní znalost učiva hudební nauky.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hudební nauka
I. STUPEŇ: 1. ročník
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

INTONACE

HLASOVÁ
VÝCHOVA
SLUCH

RYTMUS

TVOŘIVÉ
ČINNOSTI

HUDEBNÍ
POJMY

POSLECH

- umí zopakovat zahraný tón v rámci svého hlasového rozsahu
- je schopen zopakovat krátký melodický úryvek
- transponuje krátké melodické úryvky v rámci svého hlasového rozsahu
- zpívá co nejpřesněji jednohlasně v rámci kolektivu, zpívá kánon
- reprodukuje písně v rozsahu oktávy
- vytvoří jednoduchou melodii a rytmus krátkých pořekadel a přísloví
- při zpěvu využívá správné pěvecké návyky (dech, nasazení tónu, výslovnost)
- rozpozná tón vyšší, nižší, stejný, zvýšený a snížený (v souvislosti s výukou posuvek)
- rozpozná durovou a mollovou tóninu a trojzvuk
- rozlišuje vlastnosti tónů (výšku, délku, barvu, sílu)
- pozná počet zahraných tónů (1-3)
- rozlišuje délky not a pomlk (celá, půlová s tečkou, půlová, čtvrťová, čtvrťová s tečkou, osminová,
šestnáctinová) a umí je napsat
- je schopen opakovat krátké rytmické ozvěny i složitější dvoutaktí v sudém a lichém taktu (2/4,
3/4, 4/4, 3/8, 6/8)
- je schopen pohybově vyjádřit tempo (pomalé, rychlé) a změny temp (ritardando, accelerando)
- koordinuje své pohyby formou hry na tělo, pohybovými hrami, …
- je schopen rytmizovat říkadla a pořekadla
- zvládá doprovod písní na jednoduché rytmické a melodické nástroje
- dokáže napsat houslový klíč, noty a pomlky (celá až šestnáctinová, nota s tečkou), označení taktu
- umí vyjmenovat hudební abecedu oběma směry, názvy oktáv
- zná rozdíl mezi pojmy stupnice a tónina
- čte a píše noty v rozsahu g – c3
- odvozuje noty v basovém klíči v malé oktávě c – c1
- rozlišuje dynamická znaménka pp, p, mf, f, ff, crescendo, decrescendo
- zná funkci legata, ligatury, staccata, ritardanda, koruny, repetice, seconda a prima volty, D.C.al
Fine
- zná správné psaní posuvek a jejich funkci, noty s posuvkami, zná pořadí křížků a béček
- zná stupnice dur do 2 křížků a 1 bé
- ví, jak se správně chovat na koncertě
- soustředěně vnímá krátké hudební ukázky
- rozezná veselou, smutnou náladu, taneční skladbu, pochod
- pozná podle barvy další hudební nástroje
- umí rozlišit základní typy lidského hlasu (soprán, alt, tenor, bas)
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I. STUPEŇ: 2. ročník
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

INTONACE
HLASOVÁ
VÝCHOVA

SLUCH

RYTMUS

TVOŘIVÉ
ČINNOSTI

HUDEBNÍ
POJMY

POSLECH

- zpívá jednohlasně i ve dvojhlasu v rámci kolektivu (kánon, tercie, držený tón)
- reprodukuje písně dur i moll
- zpívá z notového zápisu durové stupnicové řady a kvintakord a jeho obměny
- při zpěvu správně artikuluje, používá dynamiku
- správně frázuje
- rozpozná celý tón a půltón
- rozpozná durovou a mollovou melodii
- rozpozná durový a mollový kvintakord
- rozlišuje hlavní a vedlejší tóny (tón, který patří a nepatří do kvintakordu)
- rozpozná základní intervaly (1-5 a 8)
- určí počet zahraných tónů (1-3)
- reprodukuje rytmy v sudém a lichém taktu (2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8)
- je schopen pohybově vyjádřit tempo (pomalé, rychlé) a změny temp (rit. a accel.)
- je schopen se udržet v rytmickém dvojhlase
- zná předtaktí
- reprodukuje tečkovaný rytmus, trioly, synkopy (ligatura)
- pozná rytmickou chybu v zápise (známé lidové písně) a umí ji opravit
- dokáže uspokojivě odpovědět na melodickou otázku (ukončením na T)
- je schopen rytmizovat daný text
- zvládá doprovod na jednoduché rytmické a melodické nástroje
- umí napsat notu čtvrťovou s tečkou, šestnáctinovou a triolu
- rozlišuje další probraná tempová označení (andante, moderato, allegro, accelerando, ritardando, a
tempo), zná metronom
- rozlišuje dynamická znaménka
- zná stavbu durových stupnic, umí určit půltóny a celé tóny
- zná durové stupnice do 4 křížků a 2 bé, umí u nich vytvořit T5 a obraty
- umí tvořit T5, S5, D5
- zná teorii mollových stupnic (aiolská – harmonická – melodická)
- zná pojmy stupnice stejnojmenné a paralelní
- zná synkopou a triolu
- umí vyjmenovat intervaly čisté a velké a umí tvořit základní vrchní intervaly ve stupnici C dur
- soustředěně poslouchá delší hudební ukázky
- zná slavné pohádkové melodie
- zná hymnu ČR
- zná strunné nástroje

I. STUPEŇ: 3. ročník
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

INTONACE
HLASOVÁ
VÝCHOVA
SLUCH

- zpívá jednohlasně i ve dvojhlasu v rámci kolektivu kánonicky, v terciích, s drženým tónem
- při zpěvu správně frázuje, nadechuje se v souladu s frázemi
- zná zásady správné hlasové hygieny
- reprodukuje písně dur i moll
- rozpozná durovou a mollovou melodii a zpívá z notového zápisu durové i mollové řady, durový a
mollový kvintakord a jeho obměny
- rozpozná základní intervaly (1- 8), velkou a malou tercii, je schopen zazpívat tyto intervaly: č1, v2,
v3, m3, č5
- určuje počet zahraných tónů (1-3)
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RYTMUS

TVOŘIVÉ
ČINNOSTI

HUDEBNÍ
POJMY

POSLECH

- reprodukuje složitější rytmy v sudém a lichém taktu (2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8,6/4, 2/2)
- umí samostatně reprodukovat rytmický zápis
- je schopen opakovat delší rytmické ozvěny a zapsat přiměřeně jednoduché takty formou
rytmického diktátu
- je schopen se udržet v rytmickém dvojhlase, v rytmickém kánonu
- umí zapsat rytmus známé písně (lidové)
- je schopen rytmizovat a melodizovat daný text
- tvoří samostatně doprovod na rytmické i melodické nástroje
- je schopen transponovat jednoduchou melodii
- zná pojem vokální a instrumentální hudba
- zná probraná tempová označení a dynamická znaménka
- zná durové stupnice do 4 křížků a 4bé (další umí vyvodit) a mollové stupnice do 2 křížků a 2bé
- zná vztah paralelních stupnic
- umí odvodit T5, T6, T6/4 , umí tvořit T5, S5, D5, D7
- umí tvořit horní intervaly čisté a velké v durových stupnicích
- zná hlavní melodické ozdoby
- zná pojem transpozice
- zná akordové značky v notovém zápise
- zná smyčcové nástroje
- zná lidové hudební nástroje (dudy, cimbál,..) a lidové zvyky (Vánoce, Velikonoce)
- zná dechové a bicí nástroje
- zná hlavní komorní seskupení – vokální i instrumentální
- zná základní význam Národního divadla

I. STUPEŇ: 4. ročník
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

INTONACE
HLASOVÁ
VÝCHOVA
SLUCH

RYTMUS

TVOŘIVÉ
ČINNOSTI

HUDEBNÍ
POJMY

POSLECH

- zpívá jednohlas i dvojhlas (případně 3. hlas) v rámci kolektivu
- při zpěvu správně frázuje, nadechuje se v souladu s frázemi, dodržuje zásady správné hlasové
hygieny
- zpívá z notového zápisu durové i mollové řady, durové a mollové kvintakordy a jeho obměny
- pozná a umí zazpívat základní intervaly (využívá opěrné písně)
- rozlišuje mollovou stupnici aiolskou, harmonickou a melodickou
- rozpozná durový a mollový kvintakord a jeho obraty, D7
- umí samostatně reprodukovat rytmický zápis
- je schopen opakovat delší rytmické ozvěny a zapsat různé takty formou diktátu
- je schopen se udržet v rytmickém dvojhlase, trojhlase
- umí zapsat rytmus známé písně (lidové)
- je schopen rytmizovat a melodizovat daný text
- tvoří samostatně doprovod na rytmické a melodické nástroje
- je schopen transponovat jednoduchou píseň
- zná stupnice dur a moll do 4 křížků a bé a jejich kvintakordy s obraty, další stupnice umí vyvodit
- umí tvořit T5, T6, T6/4
- zná základní harmonické funkce T5, S5, D5, D7
- umí tvořit vrchní intervaly čisté a velké a malé
- zná pojem transpozice
- zná akordové značky v notovém zápise
- sluchem rozlišuje hudební nástroje symfonického orchestru
- pozná lidové nástroje v ukázkách lidové hudby
- zná základní význam hudebních forem: píseň, opera, muzikál
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5.19 POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
Výuku povinně volitelných předmětů lze organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního studia, studia pro
dospělé i studia s rozšířeným počtem hodin. Od 5. ročníku si povinně žáci volí na každý školní rok minimálně jeden
povinně volitelný předmět, žák ho však může navštěvovat i v jiném ročníku, než je z hlediska učebního plánu
povinné.

5.19.1 HRA V SOUBORU
Předmět Hra v souboru se realizuje formou houslového, flétnového, dechového a kytarového souboru, popřípadě
formou jiných uskupení komorní hry, která aktuálně vzniknou v daném školním roce. Tento předmět mohou
navštěvovat nepovinně i žáci nižších ročníků, než stanovuje učební plán, o zařazení rozhodne vyučující na základě
žákových schopností a dovedností.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra v souboru
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

5. - 7. ročník

- zodpovědně dochází na zkoušky - je schopen souhry a spolupráce se spolužáky či s učitelem
- reaguje na agogické a dynamické změny v průběhu skladby
- rozumí základním dirigentským gestům
- rozumí notovému zápisu (repetice, 1. volta, 2. volta, D.C., D.S.)
- s pomocí učitele naladí svůj nástroj a dolaďuje se ke spoluhráčům
- je schopen pohotové reakce při chybě
- respektuje osobnosti a akceptuje názory ostatních spoluhráčů v souborové hře, spolupracuje
s ostatními spoluhráči
- je schopen sluchové sebekontroly i kontroly ostatních spoluhráčů

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

1. -2. ročník

3. - 4. ročník

- je schopen samostatně naladit nástroj a během hry se dolaďovat ke spoluhráčům
- je schopen přizpůsobit se ostatním spoluhráčům
- je schopen pohotově reagovat na dirigentská gesta
- je schopen poradit mladším spolužákům, vést je
- pohotově se orientuje v notovém zápisu
- v rámci souboru je schopen udávat nástupy, ukončení a tempové změny
- umí hrát z partu i z partitury
- vnímá důležitost svého partu v kontextu skladby
- rozumí specifikům notového zápisu komorní a souborové hry
- dokáže hrát z listu jednoduché souborové skladby
- pomáhá mladším spolužákům v jejich začlenění do souboru
- úměrně věku přebírá zodpovědnost za organizaci zkoušek a vystoupení souboru
- je schopen v rámci souboru udávat nástupy, ukončení a tempové změny
- v rámci souborové hry vyjadřuje své názory a diskutuje se spoluhráči, respektuje názory kolegů,
chová se k nim zodpovědně, ohleduplně a s respektem
- ovládá hru ve větších uskupeních
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5.19.2 SBOROVÝ ZPĚV
Sborový zpěv je povinný předmět pro žáky studijního zaměření Sólový zpěv a Sborový zpěv, pro ostatní žáky je
předmětem povinně volitelným.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Sborový zpěv
jsou zpracovány v tomto vzdělávacím programu pro všechna studijní zaměření Hudebního oboru v kapitole 5.17.

5.19.3 KLAVÍRNÍ SEMINÁŘ
Klavírní seminář je povinně volitelný předmět vhodný pro žáky studijních zaměření Hra na klavír, Hra na EKN a Hra
na akordeon po velmi dobrém zvládnutí a osvojení základů hry, nejdříve však v 5. ročníku I. stupně.
Předmět se vyučuje kolektivně ve skupině maximálně 6 žáků, výuka může být organizována blokově. V tomto
předmětu si žáci osvojují prvky harmonie, hry z listu, improvizace, seznámí se s různými styly a žánry, naučí se
získané teoretické znalosti a nástrojové dovednosti uplatnit a využít v praxi.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Klavírní seminář
I. - II. STUPEŇ

5. - 7. ročník

1. - 2. ročník

3. - 4. ročník

Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)
- rozumí hlavním harmonickým funkcím (T, S, D) v jednodušších tóninách (do 3# a 2bé)
- hraje podle akordických značek
- hraje písně v sudém a lichém metru, volí k nim vhodný akordický doprovod
-hraje lidové písně a transponuje je do výše uvedených tónin
-zapíše melodii a akordický doprovod do notového zápisu
-hraje z listu sólově krátké elementární skladby
- rozumí hlavním i vedlejším harmonickým funkcím
- dokáže zvolit vhodný typ stylizovaného doprovodu podle charakteru písní a skladeb
- se aktivně zapojuje do procesu kolektivní (hudební) tvorby v rámci semináře
- hraje z listu sólově i čtyřručně elementární skladby
- rozumí a vysvětluje stavbu hudební věty a dokáže podle těchto pravidel a zvyklostí vytvořit
vlastní melodii
- zapíše vlastní melodii do notového zápisu a interpretuje ji
- hraje písně s vhodnou arrange, kterou samostatně vytváří podle charakteru písně
- dokáže klavírní part zahrát a přizpůsobit tak, že může znít jako sólový nebo doprovodný
- vytvoří a zapíše vedlejší hlas k hlavní melodii
- dokáže podle charakteru písně vytvořit předehru, mezihru, dohru
- dokáže vytvořit improvizované bloky v rozsahu alespoň 4 taktů
- má přehled o způsobu interpretace skladeb různých slohových období
- má přehled o nonartificiální hudbě
- rozumí a vysvětluje základní hudební formy
- objektivně hodnotí výkon svůj i ostatních
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5.19.4 VÝLETY DO HUDEBNÍHO SVĚTA
Výlety do světa hudby – volitelný předmět pro žáky, kteří z různých důvodů nemohou navštěvovat kolektivní
souborovou hru na nástroj. Žáci se na „Výletech“ seznámí s různými styly a žánry hudby napříč historií i kulturami
celého světa, a to především prostřednictvím různorodých praktických činností. K těmto činnostem patří především
kolektivní tvorba tematických projektů (např. k výročím hudebních skladatelů), spolupráce na organizaci koncertů a
jiných akcích školy, vytváření hudebně-dramatických či hudebně-pohybových vystoupení, především s využitím
Orffovských nástrojů, zpěvu apod. Studium je realizováno v 5. – 7. ročníku I. stupně a v 1.-2. ročníku II. stupně., výuka
může probíhat podle potřeby i v blocích.

Školní výstupy vyučovacího předmětu Výlety do hudebního světa
I. – II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

- pravidelně dochází do předmětu a aktivně se zapojuje do kolektivní práce na tématických
5. - 7. ročník

1. - 2. ročník

projektech
- v projektech je schopen uplatnit vlastní nápady, reaguje na názory a připomínky učitele a
spolužáků a respektuje je
- je schopen se aktivně se zapojit do hudebně-dramatických vystoupení
- má přehled o významných skladatelských osobnostech a jejich stěžejních dílech
- ví, co obnáší organizace školních koncertů a je schopen se aktivně zapojit při sestavování
hudebního programu, tvorbě a prezentace průvodního slova apod.
- má přehled o množství hudebních stylů a žánrů, především z hlediska dějin hudby
- zná známé představitele hudebních slohů
- na základě poslechových ukázek pozná jednotlivé umělecké slohy
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6 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU
Výtvarný obor si klade za cíl představit dětem svět umění a výtvarna. „Naučit“ je aktivně vyhledávat krásno ve svém
okolí. Osvojení si základních výtvarných dovedností a technik, a to v úpravě přiměřené věku a výtvarnému typu
dítěte. Zároveň výtvarný obor rozvíjí smyslové vnímání pro přesné a pečlivé zkoumání reality. Schopnosti cítit a
pojmenovat své emoce a využívat je jako jeden z hnacích motorů výtvarné tvorby. Schopnost vcítit se a soucítit se
svým okolím. Stejnou měrou je podporován i růst fantasie a představivosti.
Snaha o přehodnocení, případně opuštění stereotypů v myšlení je, stejně jako podpora spolupráce a tolerance, cestou
ke svobodnému výtvarnému projevu studentů výtvarného oboru.
Výtvarný obor se zaměřuje na celkový a komplexní rozvoj osobnosti žáka ve všech hlavních výtvarných disciplínách.
Výuka probíhá ve skupině maximálně 15 žáků v přípravném a základním studiu I. i II. stupně nebo ve skupině
maximálně 8 žáků ve studiu s rozšířeným počtem vyučovacích hodin I. i II. stupně a ve volitelných předmětech.
Těmito předměty jsou: Výtvarná příprava, Fotografování, Filmování.
Žák může nastoupit do 1. nebo do 2. ročníku přípravného studia výtvarného oboru. Nově nastupující žáci od 7 let věku
nastupují vždy do 1. ročníku I. cyklu. Výuka je organizována v tříhodinových blocích. Může být v menší míře
organizována i jinou formou než obvyklou výukou, přičemž minimální hodinová dotace není nižší než stanovená
dotace školního učebního plánu. Jedná se například o plenér, poznávací zájezd, výstavu, workshop a podobně.

6.1.

Studijní zaměření - Výtvarná tvorba a kultura, přípravné studium

Přípravné studium 1leté je určeno pro děti od 6 let.
Charakteristika
V přípravném studiu, v rámci předmětu Výtvarné vyjadřování, se žáčci výhradně hravou formou seznamují se
základními návyky a postupy výtvarného vyjadřování, s vlastnostmi výtvarných materiálů. Začínají pootevírat dveře
do světa výtvarného umění a hledají prvními krůčky cestu ke schopnostem vyjádřit své pocity a tužby.

Učební plán – varianta 1: dvouleté přípravné studium

Výtvarné vyjadřování

1. ročník

2. ročník

2

2

Učební plán – varianta 2: jednoleté přípravné studium
1. ročník
Výtvarné vyjadřování

2

6.1.2 Předmět VÝTVARNÉ VYJADŘOVÁNÍ
Ročníkové výstupy vyučovacího předmětu Výtvarné vyjadřování - obor 2letý
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)
- pojmenuje a odliší základní výtvarné techniky
-zvládá nejnutnější základy pro práci s nejběžnějšími výtvarnými materiály a nástroji (pozorování stop nástrojů,
vedení nástroje)
- pojmenuje základní barvy a barvy sekundární
- experimentuje s novými formami výtvarného vyjadřování (přetváření nálezů, výstavba nových prostředí)
- výtvarně vyjádří své pocity a tužby
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Ročníkové výstupy vyučovacího předmětu Výtvarné vyjadřování - obor 1letý
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)
- pojmenuje a odliší základní výtvarné techniky
-zvládá nejnutnější základy pro práci s nejběžnějšími výtvarnými materiály a nástroji (pozorování stop nástrojů,
vedení nástroje)
- pojmenuje základní barvy
- výtvarně vyjádří své pocity a tužby

6.2. Studijní zaměření – Výtvarná tvorba a kultura, základní studium
Základní studium I. stupně je určeno pro děti od 7 let, do základního studia II. stupně přijímáme žáky od
14 let.

Charakteristika
V rámci předmětu výtvarné tvoření žáci pracují:
- s plošnou tvorbou (především malování, kreslení, grafika). Během studia se setkají i s dalšími technikami jako je
počítačová grafika, koláže/montáže apod.
- s prostorovou tvorbou (práce s hlínou, papírem, drátem, sádrou, modelínou, dřevem, textiliemi, plasty apod. Při
prostorové tvorbě si žáci rovněž osvojují i klasickou sochařskou techniku, a to prací s ytongem
- s objektovou, akční a multimediální tvorbou
- s fotografickou a filmovou tvorbou (fotografování ve 2D a 3D technologii, tvorba videa, scénáře, kulis, animovaného
filmu apod.)
- propojováním výše uvedených oblastí nenásilně, hravou a živou formou žáci získávají poznatky a utváří si názory
v oblasti výtvarné kultury, výtvarného umění a estetiky
Informace a postupy ve výuce nejsou osamoceny. Žáci si je osvojují v souvislostech dějepisných, sociologických,
psychologických, filosofických, náboženských, ekonomických apod. Zjišťují, že výtvarno neexistuje osamoceně, ale
v interakci s okolním děním. Výuka se realizuje prostřednictvím výtvarných projektů, výtvarných řad i jednotlivých
výtvarných lekcí.
Předmět Poznáváme kinematografii slouží žákům k seznámení s historickou i moderní podobou filmové tvorby. A
to jak zahraniční tak domácí produkce. Seznámí žáky s jednotlivými žánry a postupy filmařů, i s hlavními postavami
filmové historie. Dá žákům prostředky k objektivnímu hodnocení současné filmové tvorby a tím i k výběru a sledování
kvalitních děl.
Vzhledem k podstatě a charakteru předmětu lze příležitostně výuku aplikovat do bloků až 3 vyučovacích hodin.

Učební plán:
I. stupeň

II. stupeň

1.r

2.r

3.r

4.r

5.r

6.r

7.r

I.r

II.r

III.r

IV.r

Výtvarné tvoření

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Poznáváme kinematografii

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Výtvarná příprava

1

1

1

1

1

1

1

Fotografování

1

1

1

1

1

1

1

Filmování

1

1

1

1

1

1

1

Volitelné
předměty
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6.2.1 Předmět VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Ročníkové výstupy vyučovacího předmětu Výtvarné tvoření
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

- ovládá práci s tužkou, temperovými barvami, rozliší jejich základní vlastnosti a možnosti
- vědomě používá základní vyjadřovací prostředky plošné tvorby -linie- tak, aby dokázal zobrazit svoji
myšlenku
- experimentuje i s řemeslně náročnější výtvarnou technikou, jako je např. grafika monotypu
- zvládá pracovat s hlínou – zná její vlastnosti a možnosti
- se podílí a spolupracuje na jednoduchém společném nebo skupinovém díle
- vnímá a hodnotí nejen vlastní práci ale i výsledky práce svých spolužáků
- ovládá práci s tužkou, uhlem nebo rudkou, temperovými barvami, rozliší jejich základní vlastnosti a
možnosti
- vědomě používá základní vyjadřovací prostředky plošné tvorby -linie, barva- tak, aby dokázal
zobrazit svoji myšlenku
- experimentuje i s řemeslně náročnější výtvarnou technikou, jako je např. grafika monotypu
- zvládá pracovat s hlínou – zná její vlastnosti a možnosti
- dokáže vytvořit prostorový objekt i z jiného materiálu než je hlína, papír, provázky, textilie
- se podílí a spolupracuje na jednoduchém společném nebo skupinovém díle
- vnímá a hodnotí nejen vlastní práci ale i výsledky práce svých spolužáků
- pojmenuje nejvýznamnější výtvarné památky ve městě
- ovládá práci s tužkou, uhlem nebo rudkou, tuší, suchým i mastným pastelem, temperovými barvami,
rozliší jejich základní vlastnosti a možnosti
- vědomě používá základní vyjadřovací prostředky plošné tvorby -linie, barva, tvar a kompozice- tak,
aby dokázal zobrazit svoji myšlenku
- experimentuje i s řemeslně náročnější výtvarnou technikou, jako je např. grafika monotypu
- zvládá pracovat s hlínou – zná její vlastnosti a možnosti
- dokáže vytvořit prostorový objekt i z jiného materiálu než je hlína drát, papír, provázky, sádra,
textilie
- vědomě používá základní vyjadřovací prostředky prostorové tvorby tvar, objem, kompozice tak, aby
dokázal ztvárnit svoji myšlenku z fantasie
- je schopen experimentu s některou z nových forem výtvarného vyjadřování instalace, happening,
multimediální tvorba apod.
- se podílí a spolupracuje na jednoduchém společném nebo skupinovém díle
- vnímá a hodnotí nejen vlastní práci ale i výsledky práce svých spolužáků
- pojmenuje nejvýznamnější výtvarné památky ve městě
- umí pracovat s akvarelem, akrylovou barvou / „obohacená tempera“, linoryt
- vědomě používá obrazotvorné prvky plošného vyjádření bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor,
barvy, poznává jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus, dynamika,
struktura, pohyb, proměna v čase atd.)
- dokáže sám sebe vnímat jako autora uměleckého díla
- navštěvuje výtvarné výstavy, popřípadě jiné významné události s výrazným výtvarným nebo
estetickým obsahem, a dokáže si na ně vytvořit vlastní názor
- vědomě používá obrazotvorné prvky prostorového vyjádření (tvar, objem, plocha, prostor, světlo,
textura atd.), poznává jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus,
dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.)
- aktivně spolupracuje při tvorbě společného nebo skupinového díla
- dokáže vytvořit krátkou výtvarnou animaci
- umí pracovat s akvarelem, akrylovou barvou / „obohacená tempera“, linoryt
- vědomě používá obrazotvorné prvky plošného vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor,
světlo, barvy, textura atd.), poznává jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování,
rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.)
- dokáže sám sebe vnímat jako autora uměleckého díla
- navštěvuje výtvarné výstavy, popřípadě jiné významné události s výrazným výtvarným nebo
estetickým obsahem, a dokáže si na ně vytvořit vlastní názor
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6. ročník

7. ročník

- si dokáže vytvořit vlastní výtvarný názor
- vědomě používá obrazotvorné prvky prostorového vyjádření (tvar, objem, plocha, prostor, světlo,
textura atd.), poznává jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus,
dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.)
- umí si rozplánovat práci, dodržuje správně výtvarné a technologické postupy
- aktivně spolupracuje při tvorbě společného nebo skupinového díla
- ovládá práci s digitálním fotoaparátem, focení, kompozice (zlatý řez), vliv času a clony
- dokáže vytvořit krátkou výtvarnou animaci
- umí pracovat s akvarelem, akrylovou barvou / „obohacená tempera“, linoryt
- vědomě používá obrazotvorné prvky plošného vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor,
světlo, barvy, textura atd.), poznává jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování,
rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.)
- převádí realitu do výtvarné podoby
- dokáže si práci rozplánovat, dodržuje správně výtvarné a technologické postupy
- dokáže sám sebe vnímat jako autora uměleckého díla
- navštěvuje výtvarné výstavy, popřípadě jiné významné události s výrazným výtvarným nebo
estetickým obsahem, a dokáže si na ně vytvořit vlastní názor
- orientuje se v základních uměleckých slozích a směrech a používá základní výtvarné pojmy a
termíny
- zachycuje perspektivu architektury a zátiší, zhotoví elipsu
- si dokáže vytvořit vlastní výtvarný názor
- vědomě používá obrazotvorné prvky prostorového vyjádření (tvar, objem, plocha, prostor, světlo,
textura atd.), poznává jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus,
dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.)
- umí si rozplánovat práci, dodržuje správně výtvarné a technologické postupy
- dokáže formulovat, který výtvarný styl nebo tvorba kterého konkrétního výtvarníka je mu blízká a
proč
- aktivně spolupracuje při tvorbě společného nebo skupinového díla
- ovládá práci s digitálním fotoaparátem, focení, kompozice (zlatý řez), vliv času a clony
- dokáže vytvořit krátkou výtvarnou animaci
- umí pracovat s akvarelem, akrylovou barvou / „obohacená tempera“, linoryt
- vědomě používá obrazotvorné prvky plošného vyjádření (bod, linie, tvar, objem, plocha, prostor,
světlo, barvy, textura atd.), poznává jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování,
rytmus, dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.)
- převádí realitu do výtvarné podoby
- výtvarně zpracuje vlastní nálady, nápady pocity, tužeb a přání
- dokáže si práci rozplánovat, dodržuje správně výtvarné a technologické postupy
- dokáže sám sebe vnímat jako autora uměleckého díla
- navštěvuje výtvarné výstavy, popřípadě jiné významné události s výrazným výtvarným nebo
estetickým obsahem, a dokáže si na ně vytvořit vlastní názor
- orientuje se v základních uměleckých slozích a směrech a používá základní výtvarné pojmy a
termíny
- zachycuje perspektivu architektury a zátiší, zhotoví elipsu
- si dokáže vytvořit vlastní výtvarný názor
- respektuje názory odlišné od jeho názoru
- vědomě používá obrazotvorné prvky prostorového vyjádření (tvar, objem, plocha, prostor, světlo,
textura atd.), poznává jejich vlastnosti a vztahy (shoda, podobnost, kontrast, opakování, rytmus,
dynamika, struktura, pohyb, proměna v čase atd.)
- umí si rozplánovat práci, dodržuje správně výtvarné a technologické postupy
- dokáže formulovat, který výtvarný styl nebo tvorba kterého konkrétního výtvarníka je mu blízká a
proč
- aktivně spolupracuje při tvorbě společného nebo skupinového díla
- ovládá práci s digitálním fotoaparátem, focení, kompozice (zlatý řez), vliv času a clony
- dokáže vytvořit krátkou výtvarnou animaci
- dokáže pomocí nových forem výtvarného vyjadřování (instalace, happening, body-art, land-art,
multimediální tvorba apod.) vyjádřit vlastní myšlenku
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II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

PS

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

- pojmenuje a odliší základní výtvarné techniky
- zvládá práci s výtvarnými materiály a nástroji
- dokáže sám sebe vnímat jako autora uměleckého díla
- výtvarně vyjádří své pocity a tužby
- ovládá práci s tužkou, uhlem, tuší, temperovými barvami, při tvorbě využívá jejich možnosti
- rozlišuje a propojuje obsah a formu
- vědomě používá výrazové možnosti vybrané plošné techniky
- experimentuje s prvky prostorového a plošného vyjádření
- při tvorbě využívá analýzu, syntézu, parafrázi, posuny významu, abstrahování
- pojmenuje základní znaky v hlavních uměleckých slozích a směrech
- pracuje samostatně, vybírá si námět, který je mu blízký a je schopen formulovat a obhajovat své
názory
- dokáže zvolit výtvarnou techniku, která je mu blízká a pomocí níž bude zvolený námět nejlépe
vyjádřen
- ovládá technologický postup vybrané techniky
- správně používá odbornou terminologii vztahující se k dané oblasti
- dokáže čerpat inspiraci ze současných i minulých společnost ovlivňujících situací (přírodních,
politických, sociálních, náboženských, ekonomických apod,)
- výtvarně reaguje na dění ve společnosti
- dokumentuje vlastní práce a uvědomuje si svůj vývoj a pokroky, je otevřený konstruktivní kritice
- prezentuje vlastní práci
- vědomě používá výrazové možnosti vybrané plošné techniky
- experimentuje s prvky prostorového a plošného vyjádření
- pojmenuje základní znaky v hlavních uměleckých slozích a směrech
- pracuje samostatně, vybírá si námět, který je mu blízký a je schopen formulovat a obhajovat své
názory
- dokáže zvolit výtvarnou techniku, která je mu blízká a pomocí níž bude zvolený námět nejlépe
vyjádřen
- ovládá technologický postup vybrané techniky
- dokáže čerpat inspiraci ze současných i minulých společnost ovlivňujících situací (přírodních,
politických, sociálních, náboženských, ekonomických apod,)
- dokumentuje vlastní práce a uvědomuje si svůj vývoj a pokroky, je otevřený konstruktivní kritice
- prezentuje vlastní práci
- vědomě používá výrazové a kompoziční možnosti zvolené „prostorové“ techniky
- samostatně řeší výtvarné problémy, pracuje s vizuálními znaky a symboly
- prohlubuje a profiluje své poznatky a dovednosti v sobě blízkém výtvarném projevu
- ovládá některou z nových forem výtvarného vyjadřování a dokáže s jejich pomocí vyjádřit vlastní
myšlenku - instalace, happening, body-art
- vnímá současné výtvarné umění v širších souvislostech, dokáže se jím inspirovat
- prezentuje a dokumentuje vlastní práce a uvědomuje si svůj vývoj a pokroky
- vědomě používá výrazové a kompoziční možnosti zvolené „prostorové“ techniky
- vědomě
používá výrazové možnosti multimediální tvorby
- samostatně řeší výtvarné problémy, pracuje s vizuálními znaky a symboly
- prohlubuje a profiluje své poznatky a dovednosti v sobě blízkém výtvarném projevu
- ovládá některou z nových forem výtvarného vyjadřování a dokáže s jejich pomocí vyjádřit vlastní
myšlenku - instalace, happening, body-art, land-art, multimediální tvorba
- vnímá současné výtvarné umění v širších souvislostech, dokáže se jím inspirovat
- výtvarně reaguje na dění ve společnosti
- dokumentuje vlastní práce a uvědomuje si svůj vývoj a pokroky
- je otevřený konstruktivní kritice, umí prezentovat vlastní práci
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6.2.2 Předmět POZNÁVÁME KINEMATOGRAFII
Ročníkové výstupy vyučovacího předmětu Poznáváme kinematografii
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)
1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- pozná rozdíl mezi klasickou a počítačovou animací
- pojmenuje významného tvůrce animovaného filmu a výběr z jeho tvorby
- pojmenuje významného herce dětské domácí a zahraniční tvorby a výběr z jeho rolí
- zná a chápe význam slov animace, herec
- pozná rozdíl mezi 2D a 3D animací
- pozná rozdíl mezi klasickou a počítačovou animací
- pojmenuje významného tvůrce animovaného filmu a výběr z jeho tvorby
- pojmenuje významného herce dětské domácí a zahraniční tvorby a výběr z jeho rolí
- zná a chápe význam slov role, animace, herec, režie
- pozná rozdíl mezi 2D a 3D animací
- popíše postup tvorby klasické animace
- pozná rozdíl mezi klasickou a počítačovou animací
- pojmenuje významného tvůrce animovaného filmu a výběr z jeho tvorby
- pojmenuje významného herce dětské domácí a zahraniční tvorby a výběr z jeho rolí
- zná a chápe význam slov role, animace, herec, režie, scénář, kulisa
- jednou ročně navštíví vhodný pořad v kině nebo na filmovém festivalu
- popíše postup tvorby 2D animace
- popíše postup tvorby se „zeleným pozadím“
- popíše základní postup výroby filmu
- popíše postup tvorby počítačové animace
- rozpozná jednotlivé filmové žánry (dokument, komedie, parodie, sci-fi, detektivka ...)
- popíše charakteristické znaky vybraného žánru filmové tvorby
- popíše postup tvorby 2D animace a rozdíl mezi 2D a 3D filmovou tvorbou
- zná a chápe význam slov (digitalizace, produkce, klíčování ...)
- popíše základní postup výroby filmu
- pojmenuje významného tvůrce hraného filmu a výběr z jeho tvorby
- pojmenuje významného herce filmové domácí a zahraniční tvorby a výběr z jeho rolí
- popíše základní postup výroby filmu
- popíše charakteristické znaky vybraného žánru filmové tvorby

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

‐ navštěvuje filmové projekce a festivaly
‐ popíše rozdíl mezi filmem natočeným a produkovaným klasickou technologií a filmem s digitální
technologií
‐ zná a chápe význam slov (odrazivost, kmitočet, rozlišení ...)
‐ nalézá společné znaky ve filmových dílech napříč časem (Tanec s vlky, Poslední samuraj, Avatar
apod.)
‐ navštěvuje filmové projekce a festivaly
‐ popíše rozdíl mezi technologií (např. plazma, LCD, LED, projektor)
- charakterizuje tvorbu význačného tvůrce hraného filmu s odkazem na jeho tvorbu
- charakterizuje tvorbu význačného tvůrce animovaného filmu s odkazem na jeho tvorbu
- navštěvuje pravidelně filmové projekce a festivaly
- charakterizuje tvorbu významného herce filmové domácí nebo zahraniční tvorby s odkazem k jeho
rolím
- nalézá v umělecké filmové tvorbě skryté obrazy a poselství
- navštěvuje pravidelně filmové projekce a festivaly
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6.4. VOLITELNÉ PŘEDMĚTY
6.4.1 VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA
Volitelný předmět Výtvarná příprava je určen pro žáky od 5. ročníku základního studia I. stupně.
Předmět je určen zejména žákům, kteří mají ambice studovat na střední/vysoké škole s odborným výtvarným
zaměřením. S upřednostněním studijní kresby, malby a modelování připravuje žáky na přijímací řízení a úkoly s ním
spojené. Žák v předmětu pracuje soustavným procvičováním výtvarných a řemeslných dovedností v hodinách s
důrazem na domácí práce a konzultací nad nimi.

Učební plán:
I. stupeň

Výtvarná příprava

II. stupeň

5.r

6.r

7.r

1.r

2.r

3.r

4.r

1

1

1

1

1

1

1

Školní výstupy vyučovacího předmětu Výtvarná příprava
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- zvládá a aplikuje elipsu
- zvládá a aplikuje základy kompozice
- pojmenuje významného výtvarníka domácí, zahraniční, a současné umělecké tvorby a výběr z
jejich děl
- zvládá a aplikuje elipsu
- zvládá a aplikuje stínování
- zvládá a aplikuje základy kompozice
- pojmenuje a popíše významnou architektonickou památku ze svého okolí
- pojmenuje významné výtvarníky domácí, zahraniční, a současné umělecké tvorby a výběr z jejich
děl
- zvládá a aplikuje elipsu
- zvládá a aplikuje základy perspektivy
- zvládá a aplikuje stínování
- zvládá a aplikuje základy kompozice
- pojmenuje významné architektonické památky ze svého okolí
- pojmenuje významné výtvarníky domácí, zahraniční, a současné umělecké tvorby a výběr z jejich
děl

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

1. ročník

2. ročník

- zvládá a aplikuje stínování, s jeho pomocí tvoří charakter povrchu
- zvládá a aplikuje kompozici, využívá ji pro aktivní výstavbu díla
- pojmenuje a popíše historii významných architektonických památek ze svého okolí
- zvládá a aplikuje stínování, s jeho pomocí tvoří charakter povrchu
- zvládá a aplikuje kompozici, využívá ji pro aktivní výstavbu díla
- provede rozbor výtvarného díla
- pojmenuje a popíše historii významných architektonických památek ze svého okolí
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3. ročník

- zvládá a aplikuje stínování, s jeho pomocí tvoří charakter povrchu
- zvládá a aplikuje kompozici, využívá ji pro aktivní výstavbu díla
- provede rozbor výtvarného díla
- pojmenuje a popíše historii významných architektonických památek ze svého okolí
- pojmenuje významné výtvarníky domácí, zahraniční, a současné umělecké tvorby a jejich
životopisy, výstavy a díla

4. ročník

- zvládá a aplikuje perspektivu
- zvládá a aplikuje stínování, s jeho pomocí tvoří charakter povrchu
- zvládá a aplikuje kompozici, využívá ji pro aktivní výstavbu díla
- provede rozbor výtvarného díla
- pojmenuje a popíše historii významných architektonických památek ze svého okolí
- pojmenuje významné výtvarníky domácí, zahraniční, a současné umělecké tvorby a jejich
životopisy, výstavy a díla

6.4.2. FOTOGRAFOVÁNÍ
Volitelný předmět Fotografování je určen pro žáky od 9 let a slouží žákům k seznámení s historickou i moderní
fotografií a s teoretickou i praktickou dovedností jak tvořit fotografii.

Učební plán:
I. stupeň

Fotografování

II. stupeň

5.r

6.r

7.r

1.r

2.r

3.r

4.r

1

1

1

1

1

1

1

Školní výstupy vyučovacího předmětu Fotografování
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- pojmenuje základní značky a výrobce fotoaparátů (Canon, Nikon...)
- pojmenuje rozdíl mezi digitální zrcadlovkou a kompaktem
- ovládá základní terminologii - objektiv, spoušť
- fotografuje základní druhy fotografie v automatickém režimu
- pojmenuje jednotlivé části fotoaparátu
- používá běžná nastavení pro digitální fotografování
- ovládá základní terminologii - objektiv, spoušť, tělo fotoaparátu, clona
- fotografuje základní druhy fotografie v automatickém režimu a specializovaných režimech
- pojmenuje jednotlivé části fotoaparátu a zná jejich funkci
- používá běžná nastavení pro digitální fotografování
- ovládá základní terminologii - objektiv, spoušť, tělo fotoaparátu, clona, čas, čip, JPG...
- fotografuje základní druhy fotografie v automatickém režimu a specializovaných režimech, dbá
na kompozici

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

1. ročník

- pojmenuje běžné známé značky a výrobce fotoaparátů
- používá manuální nastavení fotoaparátu
- zvládá výměnu objektivů
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2. ročník

- pojmenuje běžné i méně známé značky a výrobce fotoaparátů
- volí správné sklo pro daný druh fotografie

3. ročník

- pojmenuje běžné i méně známé značky a výrobce fotoaparátů a optiky (Leica, Carl Zeiss...)
-ovládá rozšířenou terminologii - ISO, sklo, čočka, člen, ohnisko

4. ročník

- pojmenuje běžné i méně známé značky a výrobce fotoaparátů a optiky (Leica, Carl Zeiss...)
-ovládá rozšířenou terminologii - ISO, sklo, AF, EF, polarizace, čočka, člen, ohnisko, ostrost, filtr,
RAW...
-fotografuje všechny druhy fotografie pro které je jeho fotoaparát vybaven v poloautomatickém
režimu a manuálním režimu, dbá na kompozici a světelné podmínky.

6.4.3. FILMOVÁNÍ
Volitelný předmět Filmování je určen pro žáky od 11 let a slouží žákům k seznámení s postupy a technologií tvorby
filmového díla.

Učební plán:
I. stupeň

Filmování

II. stupeň

5.r

6.r

7.r

1.r

2.r

3.r

4.r

1

1

1

1

1

1

1

Školní výstupy vyučovacího předmětu Filmování
I. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

5. ročník

6. ročník

7. ročník

- pojmenuje jednotlivé části kamery a zná jejich funkci
- pojmenuje zápisová média pro digitální kamery (Mini DV, HDD, DVD)
- ovládá základní terminologii - objektiv, zoom, čip, AVI, MPEG...
- pojmenuje základní značky a výrobce kamer (Canon, Sony...)
- pojmenuje jednotlivé části kamery a zná jejich funkci
- používá automatické nastavení
- pojmenuje zápisová média pro digitální kamery (Mini DV, HDD, DVD
- pojmenuje základní značky a výrobce kamer (Canon, Sony...)
- používá automatické nastavení a zoom
- pojmenuje zápisová média pro digitální kamery (Mini DV, HDD, DVD)
- natáčí v kompozičních celcích

II. STUPEŇ
Žák: (s ohledem ke svým individuálním schopnostem)

1. ročník

- používá manuální nastavení kamery
- využívá statiku i dynamiku obrazu

2. ročník

- používá manuální nastavení kamery
- používá zaostřovací kroužek a kroužek zoomu
- využívá statiku i dynamiku obrazu

3. ročník

- pojmenuje běžné i méně známé značky a výrobce kamer
- používá manuální nastavení kamery
- používá zaostřovací kroužek a kroužek zoomu
- využívá statiku i dynamiku obrazu
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4. ročník

7

- pojmenuje běžné i méně známé značky a výrobce kamer a optiky - Leica, Carl Zeiss...
- používá manuální nastavení kamery
- používá zaostřovací kroužek a kroužek zoomu
- využívá statiku i dynamiku obrazu pro natáčení v kompozičních celcích
- využívá podpůrnou video-techniku – opěrku, dolly

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy a
metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto
vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy.
Rodiče mohou zažádat o zařazení žáka do této kategorie na základě odborného posudku pedagogickopsychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, který předloží ředitelce školy. Do školy mohou být pak
přijati žáci, kteří splní požadavky přijímacího řízení a prokážou tak potřebnou míru předpokladů ke vzdělávání na
naší škole. Ředitelka školy dále přihlíží k tomu, je-li škola schopná zajistit pro každý konkrétní případ vhodné
technické zázemí.
Naše škola nemá mnoho zkušeností s výukou žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, nicméně je této
výuce otevřená. V učitelském kolektivu máme kolegu se zrakovým handicapem, který se o tuto problematiku zajímá,
v této oblasti se také kontinuálně vzdělává a získává tak potřebné kontakty s vyučujícími specializujícími se na tento
typ vzdělávání.
Pro žáky se vzdělávacími potřebami jsou připravovány individuální vzdělávací plány, které jsou přizpůsobeny
potřebám žáka. Tento plán zpracovává třídní učitel, schvaluje ředitelka školy. Je zanesen v třídní knize a zohledňuje
druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání. Při hodnocení žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a při ukončování jejich studia se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.

8

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

V této kapitole vycházíme ze ŠŘ
ZUŠ Soběslav umožňuje vzdělávání žáků mimořádně nadaných především výukou podle individuálního vzdělávacího
plánu, který zohledňuje schopnosti, dovednosti, potřeby i míru nadání konkrétního žáka. Individuální vzdělávací
plán vytváří třídní učitel a schvaluje ředitelka školy na začátku každého školního roku s platností na daný školní rok a
je součástí třídní dokumentace.
Minimální hodinová dotace výuky vychází z učebních plánů pro studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.
Učitelé umožňují žákům rozvíjet jejich specifické schopnosti a dovednosti a to v maximální míře odpovídající stupni
rozvoje a nadání žáka, umožňují hlubší vhled do studia daného oboru, rozšiřují teoretické znalosti a všeobecný
přehled v oboru, podporují jejich osobitý umělecký růst. Zároveň jsou žáci vedeni k osobnostní výchově (práce
v kolektivu, nepovyšování se nad méně nadané žáky, tolerance a ochota pomáhat mladším a slabším, úcta k
autoritám, ...)
Do této kategorie jsou zařazováni žáci na základě:


odborného posudku pedagogicko-psychologické poradny nebo jiného diagnostického lékařského zařízení, který
je rodiči předložen ředitelce školy



doporučení třídního učitele a zkušební komise učitelů, podloženého mimořádnými studijními výsledky, jako
např.: úspěšná účast na soutěžích
veřejné vystupování a reprezentace školy
účast na mezinárodních hudebních projektech, mezioborových projektech, výstavách výtvarných prací
apod.
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9 HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY
9.1

Zásady hodnocení







cílem hodnocení je poskytovat zpětnou vazbu a ukazovat žákovi, kde a jak se může zlepšovat
při hodnocení výsledků vzdělávání žáka se bere ohled na jeho individuální schopnosti, dovednosti a
výkonnostní maximum
hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření
žák vždy ví, za co bude hodnocen
při hodnocení lze přihlédnout k momentální žákově indispozici
v případě mimořádného zhoršení prospěchu žáka informuje vyučující rodiče a to prokazatelným způsobem

9.2 Formy hodnocení
Pro hodnocení žáků využíváme pravidla hodnocení, která jsou přílohou školního řádu.

9.3 Způsoby hodnocení
žáci jsou hodnoceni známkou v průběhu školního roku, v pololetí a na konci školního roku

-

průběžné hodnocení





-

v průběhu hodin učitel vytváří prostor pro sebehodnocení žáka, na konci každé hodiny jasně slovně
zhodnotí momentální žákův výkon
žáci HO jsou hodnoceni známkou do ŽK a TK minimálně jednou za měsíc
žáci VO jsou hodnoceni známkou do klasifikačního archu minimálně jednou za měsíc
lze používat i pomocné znaky, tyto však nenahrazují klasifikaci a mají pouze motivační a informativní
charakter (2-, 2+, smajlík, razítka,..)

hodnocení v pololetí a na konci školního roku






v pololetí a na konci školního roku je žák hodnocen známkou za každý předmět
pololetní klasifikace žáků hudebního oboru se provádí formou zápisu v ŽK
žáci výtvarného oboru dostávají v pololetí formulář vyrobený třídním učitelem
na konci roku dostává žák oficiální vysvědčení za každé studijní zaměření, které navštěvuje
v případě dvouletých (tříletých) výstupů se hodnotí postup směrem k výstupům

9.4 Kritéria hodnocení
kritéria hodnocení
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

aktivita a kreativita žáka, spolupráce s učitelem v rámci hodin i mimo ně
domácí příprava
plnění zadaných úkolů
aktivní zapojení do komorní hry
docházka do hodin
plnění výstupů švp
účast na interních školních akcích
vystupování na veřejnosti, účast na soutěžích a přehlídkách, prezentace na výstavách
výsledek postupové zkoušky
v případě, kdy jsou školní výstupy rozpracovány do delších časových celků než jeden rok (např.
Sborový a komorní zpěv, Hra v souboru, Výlety do hudebního světa), klasifikujeme pokroky žáků
směrem ke splnění daných školních výstupů
za mimořádné výkony a reprezentaci školy může být žák odměněn pochvalou, kterou navrhuje
vyučující a schvaluje ředitelka školy
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kritéria pro postup do vyššího ročníku
o
o
o
o

při celkové klasifikaci je žák hodnocen nejhůře prospěl
žák složí postupovou zkoušku
žák se alespoň jednou do roka prezentuje na interní nebo veřejné školní akci
postupová zkouška může být částečně nebo zcela nahrazena veřejným mimoškolním vystupováním
žáka

kritéria pro absolvování stupně
o
o

hodnocení ročníkových výstupů studovaného oboru daných ŠVP pro I. či II. stupeň nejhůře
známkou 3
absolventské vystoupení, výstava, popř. komisionální zkouška

9.5 Oblasti vlastního hodnocení školy


Průběh vzdělávání – uplatňování výchovných a vzdělávacích strategií ze strany učitelů



Výsledky vzdělávání – dosahování ročníkových výstupů vyučovacích předmětů ze strany žáků



Personální a materiální podmínky ke vzdělávání



Informační a komunikační systém školy
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