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1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 Název ŠVP Školní vzdělávací program Základní umělecké školy 
Chrudim

 Motivační název ŠVP S uměním je život bohatší

 Předkladatel

o Název školy Základní umělecká škola Chrudim

o Adresa školy 537 01 Chrudim III, Obce Ležáků 92

o IČO 708 88 141

o Jméno a příjmení ředitele Karel Kincl

 telefon 469 620 321

 mobil 736 535 961

 email zus@zuschrudim.cz

 Zřizovatel

o Název Město Chrudim

o Adresa Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim I

 telefon 469 657 111

 email urad@chrudim-city.cz

 Platnost dokumentu od 1. září 2012 (aktualizováno 1. 9. 2013)

 Podpis ředitele ………………………………………
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2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1 Počet oborů, velikost
Základní umělecká škola Chrudim nabízí základní umělecké vzdělávání v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně - 
dramatickém oboru. 
Toto vzdělávání se člení na přípravné studium pro I. i II. stupeň, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé.
V hudebním oboru nabízí škola 25 studijních zaměření, ve výtvarném oboru 3 studijní zaměření a v tanečním a literárně 
dramatickém oboru po jednom studijním zaměření.

2.2 Historie, současnost
Činnost školy byla zahájena 1. září 1956. 
První ředitelkou se stala vynikající pedagožka hry na klavír paní Pavla Tománková. Škola měla nejprve dvě oddělení - klavírní a houslové, které navštěvovalo 
45 žáků.
Během dalších let se rozšiřuje nabídka výuky hry na další hudební nástroje. 
Ve školním roce 1961 - 1962 začíná výuka literárně - dramatického a výtvarného oboru a o dva roky později též oboru tanečního. Tím se stává škola 
plněoborovou s celkovým počtem 587 žáků.
V této době se vyučovalo v provizorních podmínkách Domu Osvěty, Zemědělské technické školy, Pedagogia a Dřevařské školy. 
Od 27. února 1963 využívá škola stávající budovu v ulici Obce Ležáků 92. Ta prošla v následujících létech mnoha stavebními úpravami, rekonstrukcemi a 
modernizací do současného stavu.
Od 1. ledna 2001 je škola samostatným právním subjektem.
Převážná část výuky probíhá v jedné budově  - Obce Ležáků 92, Chrudim III.
Výuka keramiky probíhá v menší přilehlé učebně vedle hlavní budovy školy.
Výuka přípravného sboru probíhá v MŠ Sv. Čecha 345, Chrudim III.
Výuka tanečního oboru probíhá v tanečním sále vedlejší ZŠ Dr. Peška 768, Chrudim III. 
Tento sál společně s kabinetem pro učitelku má v užívání naše škola na základě písemného potvrzení od zřizovatele ze dne 17. 6. 1997.
Na základě vedených statistik pořádáme společně s Klubem rodičů při ZUŠ každý školní rok více jak 100 veřejných akcí. 
Nejvíce těchto představení se koná v Hudebním sále Jaroslava Doubravy v budově školy. Dále se učitelé a žáci prezentují v Divadle Karla Pippicha a ve velkém 
sále chrudimského muzea. V této budově pak probíhají též výstavy našeho výtvarného oboru.
Naše škola přijímá zejména ty zájemce o studium, kteří projeví o základní umělecké vzdělávání zájem a prokáží pro ně potřebné předpoklady. Nevzdělává 
pouze ty, pro které bude umění jejich životním cílem a povoláním, ale převážně ty, pro které se stane umění celoživotní zálibou.
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Výuka je zaměřena na mezioborovou spolupráci a tvorbu společných projektů, které jsou určeny pro široký okruh žáků. V hudebním oboru škola nabízí 
uplatnění v různých orchestrech, souborech a komorních souborech.
Každoročně je řada žáků školy přijata ke studiu na vyšších typech uměleckých a pedagogických škol.
Úspěchy vybraných žáků naší školy, kteří se zúčastní národních i mezinárodních soutěží svědčí o kvalitním složení pedagogického sboru.
Řízení školy je třístupňové:
V čele organizace je ředitel jako statutární orgán a jeho dva zástupci, z nichž jeden je zástupcem statutárního orgánu. 
Řediteli jsou přímo podřízeni provozní zaměstnanci a vedoucí nehudebních oborů.
Zástupce statutárního orgánu je vedoucí oddělení hry na dechové nástroje a jsou mu přímo podřízení vedoucí oddělení hry na smyčcové a strunné nástroje.
Vedoucí oddělení hry na klávesové nástroje, zpěvu a výuky přípravné hudební výchovy a hudební nauky jsou přímo podřízeni druhému zástupci.
Hospodářce školy jsou přímo podřízeny uklízečky.  
Byla tak vytvořena organizační struktura školy s přenesením kompetencí a odpovědnosti na nižší úroveň tohoto třístupňového členění.

2.3 Charakteristika pedagogického sboru

Počet pedagogických pracovníků se průběžně pohybuje mezi třiceti až čtyřiceti. 
Sbor je složen jednak ze starších zkušených pedagogů, kteří působí na škole řadu let, tak z mladé nastupující generace. 
Ti, kterým chybí odborné vzdělání, si ho průběžně doplňují odborným doplňujícím studiem. 
Řada učitelů si prohlubuje vzdělání dalším průběžným studiem. Nově získané poznatky a vědomosti jsou konzultovány s kolegy a pak následně využívány ve 
výuce. 

2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

Škola získala finanční prostředky na uskutečnění projektu v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Název projektu: Nové formy výuky na ZUŠ Chrudim
Trvání projektu: 1. říjen 2010 - 30. červen 2012
Celkové způsobilé náklady projektu:  3 921 561,94 Kč
Pomocí klíčových aktivit projektu chceme zvýšit kvalitu vzdělávacího procesu, prohloubit motivaci a zájem žáků o studium 
uměleckých oborů, přizpůsobit výuku a její formy současným potřebám a zájmům žáků. Potřebnost rozvíjet mimoškolní 
dovednost žáků vychází ze skutečnosti, že jen málokdo využívá při volbě budoucího povolání pouze znalosti a dovednosti 
získané na ZŠ.
Zvolili jsme 6 klíčových aktivit. Úvodní dvě jsou zaměřeny na rozšíření znalostí a dovedností učitelů zejména v oblasti 
využívání ICT a v tvorbě a realizaci inovativních výukových programů a metod. Zbylé čtyři aktivity jsou cílené na žáky všech 
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oborů. Tím, že žáky aktivně zapojíme do projektových činností, umožníme jim využívat interaktivní programy a pomůcky, 
zapojit se do mezioborových projektů /balet, dramatické představení/.
Žákům výtvarného oboru umožníme prostřednictvím projektové aktivity pracovat v plenéru, procítit sounáležitost s přírodou a 
jejími cykly, uvědomit si vliv prostředí na člověka a jeho tvorbu.
Základem úspěšných veřejných prezentací žáků je četná mezioborová spolupráce, díky které vzniká řada projektů, na kterých 
se podílí a spolupracuje více oborů školy.  Výsledkem pak jsou společná komponovaná vystoupení, divadelní představení a 
výstavy.
Příprava, realizace a následné výstupy zvyšují efektivitu vyučovacího procesu a motivují žáky i pedagogy k další společné 
práci.
Škola nabízí aktivní spolupráci zejména rodičům začínajících žáků. Každý rodič má možnost dle svých časových možností se 
zúčastnit vyučovacích lekcí. V součinnosti s pedagogem může účinně napomáhat svému dítěti při domácí přípravě. Vzniká tak 
velmi žádoucí a potřebný vztah rodiče – škola.
Jednou z forem podpory je pronájem učebních pomůcek za přijatelné finanční částky. Vybrané peníze jsou potřebné pro 
běžnou údržbu a opravy těchto pomůcek. Rodičům tak můžeme nabídnout při přijetí jejich dětí do školy např. dosti nákladný 
hudební nástroj s tím, že až budou oni i pedagog přesvědčeni, že volba nástroje byla opravdu správná a pro žáka vhodná, tak 
sami dítěti nástroj pořídí. 
Při škole pracuje velice aktivně Klub rodičů při ZUŠ Chrudim. Spolupořádá a spolufinancuje veřejné akce školy (koncerty, 
výstavy, ples školy, Evropský den hudby apod.). Členové klubu pomáhají při jejich organizaci. Klub finančně přispívá žákům 
na další aktivity - soustředění, soutěže, výukové semináře apod.
Škola udržuje velmi dobrou spolupráci s chrudimskou besedou, což je příspěvková organizace města, která pořádá, organizuje
a koordinuje veškeré kulturní aktivity v Chrudimi.
Významných veřejných akcí pořádaných školou a Klubem rodičů, se pravidelně účastní i pozvaní vrcholní představitelé 
městské samosprávy včetně starosty a místostarostů. 
Žáci reprezentují školu a město i v zahraničí. V rámci spolupráce zahraničních partnerských měst s městem Chrudim, 
absolvovali řadu vystoupení v nizozemském Ede, polské Olešnici a slovenském Svidníku.
Město Chrudim je dále zapojeno do společných aktivit královských věnných měst, kdy jednou z řady pořádaných akcí jsou 
každoroční výstavy žáků výtvarných oborů ZUŠ. Naše škola tyto výstavy pravidelně obesílá.
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2.5 Vybavení školy a její podmínky
Hlavní budova školy je umístěna v parku a je dostupná jednak hlavním vchodem z ulice Obce Ležáků, kde je i zastávka městské hromadné dopravy, tak zadním
vchodem ze dvora.
Materiálně – technické podmínky, bezpečnostní a hygienické podmínky:
Budova je chráněna elektronickým zabezpečovacím zařízením, které je napojeno na pult městské policie.
Vybavení školy je na standartní úrovni. Učebny jsou vybaveny kvalitními učebními pomůckami i nábytkem. V učebnách hudebního oboru jsou koberce. V 
hudebním sále, učebnách výtvarného oboru a literárně - dramatického oboru je omyvatelná podlahová krytina. V tanečním sále je baletizol.
Ve škole je vybudována počítačová síť a ve vybraných učebnách, kabinetech a sborovně mohou zaměstnanci využívat PC.
Dlouhodobým problémem jsou nevyhovující pracovní prostory pro školníka a uklízečky, nedostatek učeben a prostorů pro skladování učebních pomůcek a 
spotřebního materiálu. 
Vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem se rozhodlo řešit tuto situaci uvolněním části finančních prostředků ze svého provozního rozpočtu na nákup 
technologického zařízení na odvlhčení části suterénních prostor. Po nutných stavebních úpravách, by měly být odvlhčené místnosti využívány jak pro výuku, 
tak pro pracovní zázemí provozních pracovníků.
Personální podmínky:
Viz kapitola Charakteristika pedagogického sboru
Vedení školy a technickohospodářští pracovníci pracují ve stejném složení více jak deset let a snaží se vytvářet optimální, 
motivující a podnětné prostředí pro všechny účastníky vzdělávajícího procesu.
Psychosociální podmínky:
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky jsou vymezeny ve 
Školním řádu.
Zde jsou pravidla režimu chování mezi jednotlivými účastníky nastavena tak, aby byla v co největší míře eliminována možnost výskytu násilí, šikany a 
neslušného chování mezi žáky.
Organizační podmínky:
Všichni pedagogové se aktivně podíleli na tvorbě ŠVP. Jeho obsah vychází jak z dlouhodobých ověřených zkušeností, tak uvádí
do výuky nové poznatky a učební postupy zpracované při realizaci projektu. Režim výuky tak reflektuje současný vývoj 
například v četnějším využívání moderních technologií.
K výuce poskytujeme žákům hudební nástroje, kostýmy, notový materiál, spotřební materiál. Ti mohou dále využívat bohatou školní diskografii a potřebnou 
odbornou literaturu a časopisy. 
Škola má zřízeny své webové stránky (www.zuschrudim.cz), kde mohou rodiče, žáci i široká veřejnost získat potřebné aktuální informace o škole.
Běžná komunikace mezi učiteli a zákonnými zástupci probíhá prostřednictvím písemných zápisů v žákovských sešitech.
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3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

 Výuka je zaměřena na mezioborovou spolupráci a tvorbu společných projektů, které jsou určeny pro široký okruh 
 žáků. 

 V hudebním oboru škola nabízí uplatnění v orchestrech, souborech a komorních ansámblech různého nástrojového obsazení.
 Škola se prezentuje značným počtem veřejných vystoupení a aktivit.
 Škola nabízí aktivní spolupráci zejména rodičům začínajících žáků.
 Škola připravuje žáky na studium ve vyšších typech uměleckých a pedagogických škol.

3.2 VIZE ŠKOLY

 Motivovat žáky k celoživotnímu učení a vzdělávání.
 Kultivováním osobnosti žáků a individuálním přístupem utvářet a rozvíjet jejich klíčové kompetence.
 Poskytnout žákům kvalitní vzdělání odpovídající míře jejich talentu, schopnostem a možnostem na základě 

diferencovaného a osobního přístupu.
 Snažit se o co nejširší začlenění aktivit a umělecké práce učitelů a žáků do kulturního života města a regionu.
 Odborně připravovat vybrané žáky na studium na vyšších typech uměleckých nebo pedagogických škol.
 Četností, kvalitou a pestrostí veřejných produkcí všech oborů motivovat nové zájemce o studium na naší škole.
 Koncepčně a promyšleně doplňovat personální obsazení školy.
 Dle finančních možností permanentně zlepšovat pracovní a provozní podmínky ve škole.
 Permanentně usilovat o příznivé pracovní a sociální klima, které napomáhá vzájemné spolupráci, motivaci a toleranci.
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4.0 CHARAKTERISTIKA ŠVP

Těžiště našeho ŠVP s názvem S uměním je život bohatší je v realizaci studijních zaměření jednotlivých vzdělávacích oborů. 
Žáci mohou studovat studijní zaměření v rámci Hudebního oboru, Výtvarného oboru, Tanečního oboru a Literárně – 
dramatického oboru.
Výuku realizujeme pomocí vzdělávacích strategií, které jsou rozvedeny v samostatné kapitole ŠVP. Především se snažíme, aby
pro žáky byla výuka poutavá a školu navštěvovali se zájmem a zároveň, aby výuka byla dostatečně náročná a žáci si odnesli 
pevné základy absolvovaného studijního zaměření.

 Ke studiu v naší škole jsou žáci přijímáni na základě talentových zkoušek.
 Studijní zaměření jsou realizována v I. stupni základního vzdělání (7 ročníků) a II. stupni základního vzdělávání

(4 ročníky).
 Prvnímu stupni předchází dvouleté přípravné studium, které mohou děti navštěvovat od 5 let svého věku.

Děti mohou být přijaty do druhého ročníku přípravného studia, i když neabsolvovaly jeho první ročník.
 Do prvního ročníku I. stupně jsou přijímáni žáci od 7 let věku.
 Do prvního ročníku II. stupně jsou přijímáni žáci od 14 let věku.
 Čtrnáctiletí a starší žáci, kteří neabsolvovali I. stupeň, mohou absolvovat jednoroční přípravné studium pro II. 

stupeň. Tito žáci plní v průběhu studia II. stupně výstupy I. stupně základního studia.
 Děti s mimořádnými schopnostmi a zájmem mohou mít v rámci základního studia týdenní dotaci hodin rozšířenu.
 V Hudebním oboru se předmět Praxe v souboru realizuje formou komorní hry, hry v souboru nebo formou práce 

v pěveckých souborech. Na škole působí tyto soubory: Smyčcový soubor, Soubor zobcových fléten, Taneční a dechový 
orchestr, Vokální soubor, Akordeonový soubor, pěvecký sbor Fiori Cantanti, Kytarový soubor a hudebně – dramatický 
soubor Čarovná strunka. 

 Žák studující více studijních zaměření hudebního oboru, současně nebo následně, absolvuje povinný pětiletý předmět 
Hudební nauka pouze jedenkrát a je mu automaticky započten pro všechna studijní zaměření hudebního oboru, která
studuje.

 Žák studující více studijních zaměření hudebního oboru, současně nebo následně, absolvuje povinný předmět Praxe 
v souboru pouze jedenkrát a je mu automaticky započten pro všechna studijní zaměření hudebního oboru, která 
studuje, pokud předseda příslušné předmětové komise neurčí jinak.

 Studium pro dospělé se realizuje dle individuálních ročních plánů, které schvaluje ředitel školy. Trvá maximálně 4 
roky.  Je určeno pro žáky od 18 let věku.
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5.0 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE
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1A KOMPETENCE: Žák disponuje vědomostmi a
dovednostmi, které mu umožňují

samostatně volit a užívat
prostředky pro umělecké

vyjádření

 Zařazujeme výukové metody, při 
kterých žáci docházejí k objevům,
řešení a závěrům sami. Cíleným 
výběrem vhodných témat, citlivě 
vedenou diskuzí a příkladem 
vlastního kreativního přístupu 
vychováváme žáky k tomu, aby 
uměli provést rozbor tvůrčího či 
interpretačního problému, aby 
zvolili správný postup a uměli 
vyhodnotit, zda výsledek práce 
odpovídá stanoveným původním 
tvůrčím či interpretačním 
záměrům.

 Při řešení interpretačních a 
tvůrčích problémů vedeme žáky 
cíleně kladenými dotazy k aplikaci
teoretických poznatků, získaných 
již dříve v hodinách teorie nebo 
při jiné skupinové či individuální 
výuce 

 V kolektivní i individuální výuce 
používáme důsledně odbornou 
terminologii a žákům na 
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konkrétních praktických 
příkladech připomínáme a 
dokazujeme důležitost co 
nejpřesnějších umělecko-
teoretických formulací pro 
srozumitelné vyjádření 
uměleckých záměrů jednotlivce  i 
pro kolektivní uměleckou 
spolupráci.  Tím vedeme žáky ke 
správnému používání odborné 
terminologie příslušného 
uměleckého oboru.

 Žákům zadáváme úkoly, při 
jejichž řešení musí kombinovat 
informace z různých zdrojů.

 Žáci jsou vedeni cíleně 
zadávanými samostatnými 
kreativními úkoly k poznávání 
možnosti, že k výsledku lze 
dospět různými způsoby, že v 
umění často neexistuje jediné 
správné řešení.

 Nabízíme žákům více tvůrčích 
témat a dáváme jim možnost 
výběru prostředků a technik 
vyjádření.

 Žáky vedeme osobním příkladem,
pozitivní motivací i poukazováním
na životní příklady v odborných 
kruzích ceněných uměleckých 
osobností k uvědomění si nutnosti
studia a celoživotního vzdělávání, 
k osvojení si pozitivního vztahu k 
učení, ke sledování svých 
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vlastních pokroků v jednotlivých 
dovednostech.

1B

KOMPETENCE: Žák proniká do struktury a
obsahu uměleckého díla a je

schopen rozeznat jeho kvalitu

 Představujeme žákům teorii 
umění jako prostředek k širšímu 
porozumění univerzu umění .s 
cílem vybudovat samostatné 
kritické uvažování o uměleckém 
díle a jeho souvislostech. 

 Se žáky diskutujeme o 
uměleckém díle a analyzujeme ho
s nimi z různých hledisek 
přiměřeně věku žáků a jejich 
umělecké zkušenosti.

 Prostřednictvím řízených diskusí 
učíme žáky chápat vztah mezi 
obsahem a formou uměleckého 
vyjádření.

 Srovnávací metodou vytváříme 
kritické uvažování žáků.

K
o
m
p

2A KOMPETENCE: Žák prostřednictvím
soustavné umělecké činnosti

disponuje s pracovními návyky,
které spoluvytvářejí jeho

morálně volní vlastnosti a
hodnotovou orientaci

 Žáky vedeme k plánované domácí
přípravě a k její pravidelné 
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realizaci. (Individuálně dle 
charakteru osobnosti a 
s přihlédnutím k věku dítěte: 
Například podrobným písemným 
popisem jednotlivých kroků 
domácí přípravy na výuku do ŽK, 
důslednou zpětnou kontrolou 
plnění zadaných úkolů, nebo 
občasným vyzváním žáka ve 
výuce k praktické ukázce 
postupných kroků jeho domácí 
přípravy nebo vyžadováním 
zápisů frekvence, délky a druhu 
domácí přípravy v kalendáři.)

 Vyžadujeme dokončení práce v 
dohodnutém čase a termínu.

 V neformálním prostředí, ale 
vstřícným a důsledným jednáním 
vedeme žáky k dosažení pocitu 
seberealizace, sebeuspokojení a 
sebeúcty.

 Vedeme žáky k naslouchání 
druhým, ke slušnému vyjadřování
a kultivovanému projevu, k 
odůvodnění svých názorů, činů a 
rozhodnutí a ke spolupráci s 
ostatními.

 Při tvorbě respektujeme 
individualitu žáka a jeho 
originalitu, cíleně ji rozvíjíme.

 U nejmenších dětí podporujeme 
zájem rodičů o výuku formou 
jejich účasti na vyučovacích 
hodinách - rodiče pomáhají při 
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motivaci u domácí přípravy. Patří 
k bodu nahoře

2B KOMPETENCE: Žák se účelně zapojuje do
společných uměleckých aktivit a
uvědomuje si svoji odpovědnost

za společné dílo 

 Žáci jsou vedeni k zastávání rolí v
určité tvůrčí skupině a k tomu, 
aby byli za svoji práci byli 
zodpovědní, aby si uvědomovali 
svůj díl zodpovědnosti vůči 
vznikajícímu uměleckému tvaru i 
vůči ostatními členům tvůrčí 
skupiny.

 S rodiči konzultujeme i 
osobnostně sociální dovednosti 
žáků a spolupracujeme na jejich 
utváření. 

 Podporujeme vzájemnou pomoc 
mezi žáky a zaujímáme odmítavý 
postoj ke všemu, co narušuje 
dobré vztahy mezi nimi

 Učíme vlastním příkladem 
toleranci, spravedlnosti, ochotě 
naslouchat druhému, spolupráci a
spoluzodpovědnosti.  

 Podle svých schopností a zájmu 
se žáci zúčastňují různých 
soutěží, ve kterých mohou 
porovnávat své schopnosti s 
ostatními a čerpají z nich 
zkušenosti i motivaci k dalšímu 
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3A KOMPETENCE:  Žák je vnímavý
k uměleckým hodnotám a chápe
je jako důležitou součást lidské

existence

 Organizací společných akcí 
(Pololetní a Závěrečný koncert 
žáků v Muzeu, Jarní všeoborový 
koncert v divadle, divadelní, 
baletní i muzikálová představení 
pro školy i nejširší veřejnost, Ples 
hudebníků, výtvarné výstavy 
apod.) žákům konkretizujeme 
jejich představy o umělecké 
praxi. Talentovaní žáci jsou tak 
lépe připraveni na další studium 
na středních a vysokých 
uměleckých školách, popřípadě k 
profesionální umělecké realizaci. 

 Poskytujeme žákům základní 
přehled o tom, co se ve 
studovaném uměleckém oboru 
děje, o pořádaných koncertech, 
výstavách, tanečních či 
divadelních představeních. 
Seznamujeme žáky s 
významnými autory, interprety a 
s jejich tvorbou.

 Motivujeme žáky k celoživotní 
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potřebě umění jako dalšího 
životního rozměru obohacujícího 
jejich osobnost. 

 Vhodně volenými výukovými, 
uměleckými nebo tvůrčími tématy
vedeme žáky k uvědomění si 
odlišností jiných kultur a k 
toleranci a respektu vůči těmto 
odlišnostem a k možnosti 
inspirace jinými kulturami.

3B

KOMPETENCE: Žák aktivně přispívá
k vytváření i uchování

uměleckých hodnot a jejich
předávání dalším generacím

 Vysvětlujeme žákům potřebu 
respektovat, chránit a oceňovat 
naše tradice a kulturní a 
historické dědictví a do výuky 
cíleně zařazujeme taková témata,
při práci na nichž mají žáci 
možnost tuto potřebu sami pocítit
a prožít.

 Motivujeme žáky k aktivní 
spolupráci s regionálními soubory,
sbory a orchestry a dalšími 
uměleckými seskupeními.

 Zapojujeme žáky do kulturního 
dění a kulturních aktivit ve škole i
mimo školu.
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6.0 VZDĚLÁVACÍ OBSAH

HUDEBNÍ OBOR

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA

CHARAKTERISTIKA

Výuka v přípravných ročnících je určena pro děti 5 – 7 leté v délce 1 roku až 2 let. 
Při výuce je hravou formou podchycován zájem dětí o hudbu, dále jsou rozvíjeny a podněcovány jejich hudební schopnosti, tvořivost, představivost a fantazie v
pohybových, poslechových a výtvarných. Seznamují se s hudebními nástroji a na základě individuálních předpokladů a zájmu je jim umožněn výběr nástroje pro jejich další studium. Rozmanitosti výuky je 
přizpůsobena učebna – Interaktivní tabule, uspořádání lavic, prostor pro pohyb a relaxaci. Na výzdobě učebny se děti podílí svou tvořivostí.
V prvním roce studia navštěvují Hudební dílničku s časovou dotací 1 hodiny kolektivní výuky. Ve výjimečných případech může být studium navýšeno o ½ hodiny nástrojové hry. Toto navýšení navrhuje třídní 
učitel a schvaluje ředitel školy. Do Hudební dílničky jsou žáci přijímáni na základě testu hudebnosti.
Děti z Hudební dílničky mohou pokračovat v následném roce v Muzikářích s časovou dotací 2 hodin. Nově příchozí žáci jsou přijímáni na základě testu hudebnosti. Děti pracují s
která vznikla na naší škole a je neustále upravována a rozšiřována dle potřeb výuky.
HUDEBNÍ OBOR Přípravná výchova

Předmět:
Ročník:

1. 2.
Hudební dílnička 1
Muzikáři 2
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Výstupy PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY

Očekávané výstupy Hudební dílnička Muzikáři
- projevuje a rozvíjí svůj přirozený 
hudební talent a tvořivost 
v interpretačních činnostech pěveckých a
rytmicko-pohybových

- osvojuje si správnou techniku dýchání,
výslovnosti a nenásilného tvoření tónu
- zpívá jednoduché melodie
- vnímá metrum, vyjadřuje jej chůzí a 
tleskáním
- používá některé nástroje Orffova 
instrumentáře

- zpívá jednohlasně
- reprodukuje krátký melodický úryvek
- melodizuje slova
- rozlišuje metrum a rytmus 
- zkoordinuje pohyb s hudbou
- vyjadřuje rytmický pulz chůzí, během, 
poskokem, hrou na tělo
- používá nástroje Orffova instrumentáře

 - poslouchá hudbu a je schopen 
elementární sluchové analýzy

- poslouchá písně, krátké skladby a 
hudební pohádky
- pozná náladu skladby
- pozná zvuky a tóny
- vnímá pohyb melodie

- poslouchá písně, krátké skladby a 
hudební pohádky
- rozlišuje zvuky a tóny
- vnímá pohyb melodie a rukou jej 
znázorňuje 
- rozlišuje dynamické a tempové rozdíly 
v poslouchaných hudebních úryvcích

 - využívá dětskou fantazii při spojení 
poslechu s jinými uměleckými činnostmi

- své pocity při poslechu vybraných 
skladeb vyjadřuje kresbou, či malbou 
prstovými barvami
- pocity z poslechu vyjadřuje pohybem v
prostoru

- své pocity při poslechu vybraných 
skladeb vyjadřuje kresbou, či malbou 
prstovými barvami
- pocity z poslechu vyjadřuje pohybem 
v prostoru
a hrou na nástroje Orffova 
instrumentáře
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 - vnímá základní hudební pojmy - je seznámen s pojmem zvuk a tón, 
výška a délka tónu
- je seznámen s pojmem notová osnova,
nota, houslový klíč

- je seznámen s pojmy zvuk, tón - 
délka, výška, síla, barva
- je seznámen s názvy not a pomlk 
podle délky
- píše houslový klíč
- píše noty c1 – c2

- zná pojem takt, taktová čára, repetice
- je seznámen se základními 
dynamickými znaménky a tempovým 
označením

 - je seznámen s některými hudebními 
nástroji

- seznamuje se s hudebními nástroji při 
prezentacích staršími žáky nebo 
pedagogy
- vnímá rozdílnost vzniku tónu u 
některých nástrojů 
- zvolí si hudební nástroj pro své další 
studium

- seznamuje se s hudebními nástroji
- pojmenuje podle zvuku některé hud. 
nástroje
- rozlišuje nástroje podle vzniku tónu

 - získá základní návyky a dovednosti při
hře na zvolený hudební nástroj a základy
pěvecké techniky

- seznamuje se s  nástrojem zvoleným 
k dalšímu studiu v individuálních 
hodinách*

- pojmenuje vybraný nástroj
- zná systém vzniku tónu
- osvojí si základní nástrojové 
dovednosti**
- osvojí si přirozený postoj a výraz při 
zpěvu **

*Pozn.: Týká se pouze výjimečně nadaných žáků. 
** Pozn.: Hra na nástroj, nebo výuka sólového zpěvu je organizována individuálně, či ve skupinkách 2 až 3 žáků.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR KLÍČEK

CHARAKTERISTIKA

Dětský pěvecký sbor Klíček je studijním zaměřením přípravného studia specializovaným na sborový zpěv. Místo 
poskytovaného vzdělávání je Mateřská škola Svatopluka Čecha (Chrudim). 
Zkoušky v délce jedné vyučovací hodiny probíhají dvakrát týdně.
Výuka je určena pro děti 5 – 7 leté v délce 1 roku až 2 let.
Žáci plní stejné výstupy jako v případě studijního zaměření Přípravná hudební výchova, výuka ovšem podstatněji akcentuje 
sborový zpěv a výchovu k obecné hudebnosti.
Žáci mohou navštěvovat DPS Klíček jako nepovinný předmět jsou-li žáky školy zařazenými ve studijním zaměření Přípravná 
hudební výchova.

HUDEBNÍ 
OBOR

Přípravná 
výchova

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2.
Klíček 2 2

4

ZÁKLADNÍ STUDIUM

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 23/492



SÓLOVÝ ZPĚV

CHARAKTERISTIKA

Cílem studijního zaměření Sólový zpěv není pouze vychovat profesionálního zpěváka. Každý absolvent by měl být hudebně 
vzdělaným člověkem, který dobře ovládá svůj hlas, má kultivovaný hlasový projev, se kterým může dobře pracovat a 
využije svoje znalosti ve své profesi, například učitelství, herectví, vychovatelství atd. Současně se stává poučeným 
interpretem a posluchačem hudby. Často se podílí na organizaci kulturního života ve svém okolí, bývá platným členem 
v nejrůznějších amatérských hudebních seskupeních. Má snahu vyhledávat hudbu a přivádět k ní další posluchače.
Organizace studia: 
Přijímáme žáky již od pěti let. Mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté: Hudební dílničku a v následném roce 
Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený 
hudební nástroj nebo základy techniky sólového zpěvu. 
I. stupeň základního studia má 7 ročníků po jedné vyučovací hodině týdně. Od 1. do 5. ročníku je povinná hudební nauka 
jednu hodinu týdně. V 6. a 7. ročníku jsou povinné 2 hodiny týdně zpěvu v souboru (sborový zpěv, komorní zpěv nebo 
v souboru s divadelním zaměřením). II. stupeň základního studia má 4 ročníky po jedné vyučovací hodině týdně. V 1. a 2. 
ročníku jsou povinné 2 hodiny týdně Zpěvu v souboru (sborový zpěv, komorní zpěv nebo zpěv v souboru s divadelním 
zaměřením). 
Vyučované předměty:
Pěvecká hlasová výchova a Sólový zpěv - zde žák získá základní pěvecké návyky, které mu umožní technicky správně 
a s přiměřeným výrazem interpretovat lidové i umělé písně podle jeho individuální vyzrálosti.
Předmět Praxe v souboru je realizován těmito formami:

- Sborový zpěv: získává základy vícehlasého zpěvu, kolektivní hudební praxi, má přehled o sborové literatuře, veřejně 
vystupuje

- Vokální soubor: získává základy vícehlasého zpěvu, kolektivní hudební praxi a je zaměřen na lidovou, dechovou a 
populární hudbu

- Zpěv v souboru s divadelním zaměřením Čarovná strunka: získává základy prostorové orientace na jevišti, získává 
základy vícehlasého zpěvu, seznamuje se s hudebními jevištními útvary a jejich nastudováním a předvedením při 
veřejné produkci.

Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
Hudební nauka - smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, 
které jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho 
poučené prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě.
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SÓLOVÝ ZPĚV – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: SÓLOVÝ 
ZPĚV Studijní zaměření: SÓLOVÝ ZPĚV I. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pěvecká hlasová výchova 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 2 2 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16

1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Pěvecká hlasová výchova rozšířit až o jednu 
hodinu týdně a zároveň mohou navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován těmito formami: Sborový zpěv, Vokální soubor, Zpěv v souboru s divadelním 
zaměřením Čarovná strunka.
Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět PĚVECKÁ HLASOVÁ VÝCHOVA 

Předmět PĚVECKÁ HLASOVÁ VÝCHOVA 
I. stupeň základní studium

Očekávané
výstupy

Žák

- ovládá 
základy 
dechové 
techniky, 
měkké a 
opřené 
nasazení 
tónu, zásady
správné 
artikulace a 
hlasové 
kultury

- používá 
rozšířený 
hlasový 
rozsah a podle
svých 
možností 
vyrovnané 
hlasové 
rejstříky

- má 
vypěstov
aný 
smysl 
pro 
kultivova
ný 
projev, 
hudební 
frázi a 
kantilénu

- volí 
adekvátní 
výrazové 
prostředky 
na základě 
porozumění
hudbě i 
textu

- interpretuje 
přiměřeně obtížné 
skladby různých stylů
a žánrů, je schopen 
veřejného vystoupení

- zpívá ve 
vícehlasých 
skladbách a 
orientuje se v 
jejich 
notovém 
zápise

- uplatňuje 
zásady 
hlasové 
hygieny

Ročník - zvládá 
základní 
postoj, 
přirozené a 
správné 
držení těla 
při zpěvu, 
- zvládá 
klidné 
dýchání, 
dýchání 
nosem i 
ústy, 
- umí 
nádech a 
pomalý 
výdech 

- zachovává přirozenost 
svého dětského hlasu 
v celém svém rozsahu, 
minimálně pěti až šesti 
tónů

- pomocí 
říkadel si 
vypěstoval 
základní 
pravidla 
deklamace 
a smysl pro
rytmus

- 
form
ou 
hry 
doká
že 
poro
zumě
t 
textu
říkad
el i 
jejich
melo
dizac
i

- rozvíjí své 
rytmické a 
intonační 
cítění, 
rozlišuje 2/4 a
3/4rytmus a 
reprodukuje 
zahraný tón 
ve své 
hlasové 
poloze.

- umí zpaměti 
zazpívat 
snadnou lidovou
píseň 
s jednoduchým 
doprovodem,

- nepřepíná
své síly.
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formou 
různých her
- po 
nádechu 
nosem i ústy
prodlužuje 
výdech, 
- neohýbá 
záda a drží 
hlavu 
vzpřímenou

- je schopen zazpívat 
lidovou píseň v rozsahu 
šesti až sedmi tónů

- umí 
zazpívat a 
rozeznat 
krátkou 
hudební 
frázi

- 
doká
že 
zazpí
vat 
střed
ně 
silně 
a 
slabě
form
ou 
hry

- jedenkrát ve
školním roce 
zazpívá jednu
až dvě lidové 
písně na 
veřejném 
vystoupení, 
rozlišuje 
přízvučnou a 
nepřízvučnou 
dobu, zná 4/4
takt

-zvládne 
zazpívat 
nenáročné 
lidové a dětské 
písně, zpívá 
s použitím 
notového zápisu

-nepřepíná 
své síly, 
nepřekročí 
sílu 
mezzoforte

- uvolňuje 
bradu, 
správně 
artikuluje, 
- při 
nádechu 
nezvedá 
ramena, 
stále 
prodlužuje 
výdech, 
pochopil 
krátký 
nádech

- dokáže zazpívat 
durovou stupnici c1 – c2 
(h – h1), rozezná 
durovou a mollovou 
tóninu

- pozná 
špatné 
nasazení 
tónu 

- 
doká
že 
inter
preto
vat 
dyna
mick
é 
odstí
ny 
slabě
, 
silně,
pom
alu, 
rychl
e,
v hla

- uvědoměle 
se učí zpaměti
melodie i 
texty písní, 
zpívá lidové i 
dětské umělé 
písně 
odpovídající 
jeho 
schopnostem 
a věku 
s příslušným 
doprovodem.
 - jedenkrát 
ve školním 
roce zazpívá 
jednu až dvě 
lidové písně 
na veřejném 

- orientuje se 
v notovém 
zápise 
v durových 
tóninách do 
dvou křížků a do
dvou béček.

- vědomě 
neunavuje 
svůj hlas, 
cítí 
hlasovou 
rezervu
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sový
ch 
cviče
ních,
přim
ěřen
ých 
jeho 
věku
, 
nebo
fyzic
ké 
dispo
zici, 
doká
že 
zpíva
t 
legat
ové 
tóny

vystoupení.
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- vyrovnává 
vokály na 
jednom tónu
ve střední 
hlasové 
poloze 

- používá vzestupná a 
sestupná cvičení 
v rozsahu 5 až 8 tónů

- používá 
různých 
nápěvků na
cvičení 
plynulé 
kantilény

-
zdok
onalil
plyn
ulý 
zpěv 
legat
a

- dokáže 
zazpívat 
lidové písně 
v náročnější 
úpravě a i 
v šestidobých 
taktech
- minimálně 
jedenkrát ve 
školním roce 
zazpívá jednu
až dvě lidové 
písně na 
veřejném 
vystoupení, 

- umí doplnit 
chybějící tón 
v durovém 
akordu

- je si 
vědom 
opatrnosti 
při hlasové 
indispozici.

- přešel 
z typu 
dýchání 
bráničního 
na typ 
žeberně 
brániční

- začal používat hrudní a 
hlavovou rezonanci

- ovládá 
základní 
prvky 
dynamiky a
agogiky
- 
reprodukuje
skladbu dle 
tempového 
označení 

- 
rozu
mí a 
cháp
e 
smys
l 
textu
a 
tomu
přizp
ůsob
uje i 
způs
ob 
inter
preta
ce

- minimálně 
jedenkrát ve 
školním roce 
zazpívá jednu
až dvě lidové 
nebo dětské 
umělé písně 
na veřejném 
vystoupení

- orientuje se 
v notovém partu
v durových i 
mollových 
stupnicích a 
v základních 
akordech, a to 
v durových do 4
křížků a béček a
v mollových do 
2 křížků a béček

- opatrně 
pracuje 
s hlasem 
v předmuta
čním a 
mutačním 
období

- zdokonalil - vyrovnává hlasové - své . - minimálně - umí se udržet - opatrně 
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žeberně 
brániční 
dýchání
- měkce 
nasazuje tón
- vyrovnává 
vokály 

rejstříky a rozšiřuje tak 
své hlasové možnosti

znalosti 
z předchozí
ch ročníků 
uplatňuje 
v pěvecké 
praxi u 
skladeb 
vhodných 
jeho věku

jeho 
cháp
ání 
textů
je 
prohl
oube
no a 
začín
á se 
dost
avov
at 
emoč
ní 
proži
tek

jedenkrát ve 
školním roce 
zazpívá jednu
až dvě těžší 
lidové písně 
na veřejném 
vystoupení, 
pokud není 
v mutačním 
období

ve dvouhlasé 
melodii

pracuje 
s hlasem 
v předmuta
čním a 
mutačním 
období

-- více 
zdokonalil 
žeberně 
brániční 
dýchání,
- měkce a 
opřeně 
nasazuje tón
- vyrovnává 
vokály a 
správně 
artikuluje

- uvědoměle rozšiřuje 
své hlasové možnosti

- rozlišuje 
různé 
hudební 
žánry a je 
schopen 
odpovídající
interpretace

. 
jeho 
cháp
ání 
textů
je 
dále 
prohl
oube
no 
rozu
mov
ě i 
citov
ě

- minimálně 
jedenkrát ve 
školním roce 
zazpívá jednu
až dvě lidové 
nebo snadné 
umělé písně 
různých 
období na 
veřejném 
vystoupení 
s výjimkou 
mutačních 
problémů

- dokáže 
spolupracovat 
s korepetitorem
- reprodukuje 
jednodušší 
notový part z 
listu

- opatrně 
pracuje 
s hlasem 
v předmuta
čním a 
mutačním 
období
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde: PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296

SÓLOVÝ ZPĚV – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: Sólový zpěv Studijní zaměření: Sólový zpěv II. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Sólový zpěv 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 2 2 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Sólový zpěv rozšířit až o jednu hodinu týdně a 

zároveň mohou navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován těmito formami: Sborový zpěv, Vokální soubor, Zpěv v souboru s divadelním 
zaměřením Čarovná strunka.
Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět SÓLOVÝ ZPĚV 

Předmět SÓLOVÝ ZPĚV
II. stupeň základní studium

Očekávan
é výstupy

Žák

- ovládá 
správnou 
dechovou 
techniku a 
uvědoměle 
s ní pracuje

- používá 
vyrovnaný 
hlas v 
celém 
svém 
hlasovém 
rozsahu

- zvládá 
zpěv 
plynulé 
kantilény s 
ohledem na
vedení a 
dodržování 
frází, dobře
se 
orientuje v 
hudebním 
zápise i 
textu

- 
kultivovaně
interpretuje
stylově a 
žánrově 
správně 
vokální 
skladby 
různých 
slohových 
období, 
používá 
dynamicko
u i 
agogickou 
škálu a 
výraz v 
souvislosti 
s 
charaktere
m 
interpretov
ané 
skladby

- 
samostatně
pracuje při 
korepetici, 
je schopen 
se uplatnit 
ve 
vícehlasém 
komorním 
seskupení

- má 
přehled o 
základní 
pěvecké 
literatuře 
různých 
slohových 
období, 
kriticky 
hodnotí 
poslouchan
ou vokální 
a vokálně 
instrument
ální hudbu

- profiluje se podle svého
zájmu a preferencí

Roční
k

1. - ovládá 
základy 
dechové 
techniky, 
měkké 

- podle 
svých 
možností 
vyrovnává 
hlasové 

- rozlišuje 
kultivovaný
projev, 
hudební 
frázi a 

- umí 
zpaměti a 
s patřičný
m výrazem
interpretov

- navazuje 
na získané 
znalosti a 
dovednosti 
z prvního 

- při svém 
studiu 
využívá 
hudebních 
nahrávek

- zajímá se
o 
jednotlivé 
stylové 
žánry dle 
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nasazení 
tónu a 
zásady 
správné 
artikulace
- zvládá 
správný 
pěvecký 
postoj

rejstříky 
- používá 
hlavový 
tón

kantilénu
- dbá na 
přirozený 
výraz

at 
studované 
skladby
- používá 
dynamiku i
agogiku

stupně, 
samostatně
pracuje 
s korepetit
orem a 
zvládá 
dvojhlasé 
skladby, 
pracuje 
s jednoduc
hými i 
složenými 
takty

 - veřejně 
vystupuje

svého 
vkusu

2. - 
v dechové 
technice 
rozlišuje 
staccato a 
legato 

- zvládá 
hlasová 
cvičení 
v rozsahu 
decimy
- 
neutralizuj
e vokály

- je 
schopen 
rozumovéh
o i citového
vnímání 
textu

- 
uvědoměle 
využívá 
dechovou 
oporu

- 
v hlasovýc
h cvičeních
používá 
nejen 
durových, 
ale i 
mollových 
tónin, 
pracuje 
s pravideln
ými i 
nepravidel
nými takty

- dle 
možností 
navštěvuje 
koncerty a 
jiné 
kulturní 
akce, své 
názory, 
postřehy a 
prožitky 
konzultuje 
s učitelem

- v případě
preference 
operního 
zpěvu 
navštěvuje 
operní 
představen
í

3. - nadále 
cizeluje své
znalosti a 
zvukovou 
kvalitu 
svého 
hlasu

- 
v technický
ch 
cvičeních 
zvyšuje 
náročnost 
dle svých 

- podílí se 
na 
rozhodován
í ohledně 
výběru 
skladeb i 
při výběru 

-je 
schopen 
crescenda i
decrescend
a

- orientuje 
se 
v notovém 
zápise 
vícehlasých
skladeb

- zajímá se
o 
studované 
skladby, 
jejich 
skladatele 
a dobu, ve 

- výběr 
skladeb se 
orientuje 
podle 
zaměření 
nebo 
budoucího 
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individuální
ch 
schopností

žánrů které 
skladba 
vznikla a je
si vědom, 
že mu tyto 
vědomosti 
pomůžou 
v interpret
aci

studia

4. - je 
připravený 
k samostat
nému 
studiu a 
k další 
amatérské 
pěvecké 
činnosti

- 
v technický
ch 
cvičeních 
dále 
zvyšuje 
náročnost 
dle svých 
individuální
ch 
schopností

- je 
připravený 
k samostat
nému 
výběru 
skladeb 
vhodných 
k jeho 
hlasovému 
charakteru 
a 
možnostem

- je 
připravený 
na 
absolvents
ký koncert 
nebo 
závěrečnou
zkoušku 
podle 
svých 
individuální
ch 
možností

- zpívá ve 
vícehlasých
skladbách

- 
studované 
skladby 
zpívá 
s doprovod
em klavíru,
případně 
jiného 
hudebního 
nástroje, o 
interpretaci
skladeb 
samostatně
přemýšlí

- je si 
vědom 
zásad a 
potřeby 
hlasové 
hygieny
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

PĚVECKÝ SBOR

CHARAKTERISTIKA

V pěveckém sboru se děti učí základním dovednostem pěveckým, hudebním i sociálním. Sborový zpěv, resp. předmět 
„Pěvecký sbor“ je realizován ve dvou odděleních – přípravném (Květinky) a koncertním (Fiori Cantanti). Přípravné oddělení 
navštěvují žáci přípravného studia (od 5 let) a prvního stupně (od 7 let) a koncertní oddělení žáci druhého stupně (noví žáci 
od 14 let), event. studia pro dospělé. Výjimku tvoří žáci prvního stupně, jejichž pěvecké a hudební schopnosti dosahují 
úrovně koncertního oddělení – ti mohou být z rozhodnutí sbormistra zařazení do tohoto oddělení, nepřestupují však do jiného 
ročníku.
Vzhledem k charakteru očekávaných výstupů a k charakteru výuky v pěveckém sboru jsou očekávané výstupy rozpracovány 
pro delší časové období: pro 7 ročníků prvního stupně a 4 ročníky druhého stupně. Strategii jak naplnit očekávané výstupy 
s konkrétním žákem volí učitel v rámci kolektivní výuky individuálně pro každého žáka (ve stejném věku žáků se může lišit 
naplnění výstupů jednotlivými žáky dle míry talentu a píle každého jednotlivce).
Žáci, kteří navštěvují sbor jako nepovinný předmět nebo ve sboru naplňují docházku povinného předmětu Praxe v souboru, 
jsou zařazováni do oddělení podle svých dispozic.
Přijímáme žáky již od pěti let. Mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté: Hudební dílničku a v následném roce 
Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený 
hudební nástroj nebo základy techniky sólového zpěvu. 

Vyučované předměty:
 Pěvecký sbor (2 hodiny týdně) – děti získávají jednak individuální dovednosti pěvecké a hudební, ale také dovednosti 

směřující k vědomí odpovědnosti za společnou práci.
Předmět „Pěvecký sbor“ je vyučován v přípravném i koncertním oddělení 2 hodiny týdně, tato dotace může být 
krátkodobě podle potřeby rozdělena na dělené zkoušky nebo lekce hlasové výchovy, případně navýšena až o 1 hodinu 
týdně.

 Hudební nauka (1 hodina týdně) – cílem je seznámit žáka s teoretickými znalostmi potřebnými v praxi a naopak též 
učit žáka pohlédnout na hudbu prizmatem hudební teorie.
Žák může nepovinně navštěvovat Hudební nauku i v dalších letech během své přípravy na odborné studium.

PĚVECKÝ SBOR – I. stupeň- základní studium
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Vzdělávací zaměření: Sborový 
zpěv Studijní zaměření:Pěvecký sbor I. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pěvecký sbor 2 2 2 2 2 2 2 14
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

19
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Předmět PĚVECKÝ SBOR

Předmět PĚVECKÝ SBOR
I. stupeň základní studium

Očekávané 
výstupy

Žák:

Ročník
1 2 3 4 6 7

- ovládá 
základy 
dechové 
techniky, 
měkké 
nasazení 
tónu, zásady 
správné 
artikulace
a hlasové 
kultury

- uvědomuje si souvislost mezi správným pěveckým postojem a 
kvalitou zpěvního hlasu
- zná fyziologické podmínky měkkého nasazení tónu a v rámci svých 
schopností umí této znalosti využít v praxi 
- zná a užívá základní principy artikulace zpívaného textu ve sboru

- ovládá základy dechové techniky
a dokáže v ní pomocí vnějších 
somatických jevů identifikovat 
chyby
- uvědomuje si funkci rozezpívání 
a elementárních pěveckých 
cvičení technických i intonačních a
užívá je
- zná a dodržuje zásady hlasové 
hygieny

- využívá 
rozšířený 
hlasový 
rozsah a 
podle svých 
možností 
vyrovnané 
hlasové 
rejstříky

- v rámci svých možností technicky rozšiřuje svůj hlasový rozsah - podle svých možností využívá 
vyrovnané hlasové rejstříky
- rozpoznává ve svém i cizím 
hlase hlasové rejstříky

- rozlišuje 
kultivovaný 
projev, 
hudební frázi 
a kantilénu

- rozlišuje kultivovaný, fyziologicky přirozený hlasový projev - interpretuje základní přednesové
techniky – staccato, legato
- dokáže identifikovat hudební 
frázi a v elementární rovině z této
znalosti vyvodit interpretačně-
technické důsledky
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- čistě 
intonuje svůj 
part ve 
vícehlase s 
instrumentáln
ím 
doprovodem

- intonačně zvládá vést svůj hlas 
v jednodušší dvojhlasé skladbě, 
kánonu

- orientuje se
ve struktuře 
sborové 
partitury

- na elementární úrovni chápe metrorytmické vztahy ve skladbě a 
jejich interpretaci – takty, taktová označení, předtaktí, triola, synkopa 

- čte a pojmenovává základní 
prvky sborové partitury
- identifikuje svůj hlas a distribuci
textu

- pracuje s 
větším 
rozsahem 
dynamiky

- v interpretaci rozlišuje základní dynamické odstíny - uvědomuje si technické 
předpoklady dynamického 
zvládnutí skladby
- zvládá vyrovnané crescendo a 
decrescendo

- je 
seznámen s 
vhodnou 
interpretací 
skladeb 
nejrůznějších
období, 
rozpozná ji 
ve vybraných
hudebních 
ukázkách a 
podle 
vyspělosti ji 
uplatňuje ve 
svém 
hudebním 
projevu

- v rámci svých dispozic užívá 
stylovou interpretaci

- s jistotou - rozpoznává základní prvky dirigentského gesta (základní taktovací - umí taktovací schémata dvou-, 
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reaguje na 
dirigentská 
gesta

schémata, zdvih, iktus, dynamika a tempo a jejich změny) a 
interpretuje je

tří- a čtyřdobých taktů

- vnímá 
vyváženost 
jednotlivých 
hlasů při 
realizaci 
sborové 
skladby

- realizuje sborovou skladbu 
s vědomím sborové vyváženosti 
jednotlivých hlasů

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde: PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 40/492



PĚVECKÝ SBOR – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: Sborový 
zpěv Studijní zaměření: Pěvecký sbor II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Pěvecký sbor 2 2 2 2 8

8

Předmět PĚVECKÝ SBOR 

Předmět PĚVECKÝ SBOR

II. stupeň základní studium
Očekávané výstupy

Žák
Ročník

1 3 4

- využívá vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu

- používá rozvinutý hlasový 
rozsah
- vyrovnává hlasové 
rejstříky

- chápe význam neutralizace
vokálů
- zpívá přirozeně a hlas 
nepřepíná

- uplatňuje návyky kultivovaného sborového zpěvu 
(dechová technika, tvorba tónu, artikulace)

- dodržuje pravidla správné 
dechové techniky
- rozumí zákonitostem 
měkkého nasazení tónu
- artikuluje správně a 
zřetelně text v kontextu 
svého hlasu i celého sboru

- vykazuje hlasovou 
sebekontrolu jak ve smyslu 
uměleckém, tak ve smyslu 
dodržování hlasové hygieny
- prezentuje pěvecký výkon 
uvolněným postojem a 
klidným dechem
- uplatňuje střídavý nádech

- ovládá intonačně čistý zpěv svého partu v náročnějších 
skladbách a capella 
a skladbách s instrumentálním doprovodem

- rozlišuje správnou intonaci
- intonuje obtížnější hlasová
cvičení

- intonuje svůj part ve 
vícehlasé skladbě

- zpívá z listu jednodušší skladby - vykazuje přiměřenou 
dávku samostatnosti 

- rytmicky a intonačně 
reprodukuje z listu 
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v nácviku jednodušší 
skladby

elementární melodie

- je schopen aktivní a zodpovědné spolupráce s ostatními

- je si vědom sociálního 
rozměru sborového zpěvu
- chápe význam a roli 
jednotlivce při společné 
práci

- zkušenější žák (např. 
vedoucí hlasu) samostatně 
pomáhá mladším 
v organizaci i zpěvu

- rozvíjí technické, pěvecké i
obecně hudební schopnosti 
získané v prvním cyklu
- užívá legatovou techniku 
- pohotově reaguje na 
dirigentské gesto
- vnímá a interpretuje 
dynamiku, agogiku a stavbu
hudební fráze 
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA KLAVÍR

CHARAKTERISTIKA

Studijní zaměření Hra na klavír vychází ze vzdělávacího zaměření Hra na klávesové nástroje. V hudebním oboru zdejší školy 
je klávesové oddělení nejpočetnější.  Ve hře na klavír žáci získávají technické a výrazové dovednosti, kterými vyjadřují 
hudební myšlenky v interpretovaných skladbách.  Oproti jiným nástrojům se při hře na klavír více uplatňuje smysl pro 
harmonické cítění a pro vedení jednotlivých hlasů.  Klavír patří k nejrozšířenějším hudebním nástrojům, je využíván jako 
nástroj sólový i doprovodný v komorní, symfonické, taneční a jazzové hudbě.  Studijní zaměření Hra na klavír je vhodným 
předpokladem pro přípravu na studium škol s hudebním a pedagogickým zaměřením (střední i vysoké pedagogické školy, 
konzervatoře, pedagogická lycea, vyšší odborné školy, vysoké školy s hudebním zaměřením a filozofické fakulty). 
Vzdělávání tohoto studijního zaměření probíhá v hodinách předmětů: 
Hra na klavír (1 hodina po celou dobu studia) 
Hudební nauka (1 hodina v 1. – 5. ročníku I. stupně)
Praxe v souboru (2 hodiny v 1. i ve 2. ročníku I. a II. stupně)
Předmět Praxe v souboru je realizován prací žáka v pěveckých souborech nebo komorní hře. Žákova výchova směřuje od 
individuální hry ke kolektivnímu projevu.  Je veden ke vzájemné spolupráci, a smyslu pro kolektivní odpovědnost. Rozvíjí svůj
vztah k hudbě.
Žák může nepovinně navštěvovat Hudební nauku během své přípravy na odborné studium. Smyslem tohoto předmětu je 
vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, které jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu 
porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho poučené prohloubené vnímání a využívání 
zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě.
Děti mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté. Mohou navštěvovat 
Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební 
dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj nebo základy techniky 
sólového zpěvu.

Pozn. Ve I. i II. stupni je možné z rozhodnutí třídního učitele nahradit Praxi v souboru Klavírním seminářem.

HRA NA KLAVÍR – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: Studijní zaměření: Hra na klavír I. stupeň – 
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Hra na klávesové nástroje základní 
studium

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 2 2 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5
Klavírní seminář (1) (1) (1) (1) (4)

16

1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na klavír rozšířit až o jednu hodinu týdně. 
Toto rozšíření navrhuje třídní učitel a schvaluje ředitel školy.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován prací žáka v pěveckých souborech, komorní hře nebo je nahrazen předmětem 
Klavírní seminář. Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho 
schopností a zájmu
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Předmět HRA NA KLAVÍR

Předmět HRA NA KLAVÍR
I. stupeň základní studium

Očekávané
výstupy

Žák

- propojuje 
veškeré 
získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti 
při 
interpretaci

-
samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou 
skladbu

- uplatňuje 
sluchovou 
sebekontrolu

- 
využívá
podle 
stupně 
své 
vyspělo
sti 
zvukov
ých 
možnos
tí 
nástroj
e

- interpretuje 
přiměřeně obtížné 
skladby různých 
stylů a žánrů po 
technické, výrazové 
a obsahové stránce –
využívá dynamiku, 
tempové rozlišení, 
vhodnou artikulaci, 
frázování, agogiku

- 
zvl
ád
á 
hr
u 
při
m
ěř
en
ě 
ob
tíž
ný
ch
skl
ad
eb
z 
list
u

- aktivně se účastní 
čtyřruční nebo komorní 
hry

Ročník - je seznámen 
s nástrojem
- si vytváří správné 
návyky a dovednosti, 
zejména správné sezení u
klavíru
- pociťuje volnost paže a 
zápěstí (k tomu nejlépe 

-
 
z
n
á
 
z
á

- vyhledává a hraje na 
klávesnici melodii 
lidové písně podle 
sluchu
- používá podle rady 
pedagoga při 
doprovodu dudáckou 
kvintu

- 
roze
zná 
výšk
u 
tónu
- 
roze

- hraje skladby 
v houslovém a 
basovém klíči 
v omezeném 
rozsahu
- rozumí pojmu 
repetice
- hraje lidové 

- hraje lehké 
tříruční a 
čtyřruční 
skladby s 
pedagogem
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slouží volné přenášení 
paže do různých oktáv)
- hraje portamento, 
staccato, legato a odtah
- hraje uvolněnou rukou
- přenáší tóny volnou paží
do jednotlivých oktáv
-  podkládá palec a 
překládá prsty přes palec
- je seznámen s durovými
stupnicemi dle svých 
schopností
- rozeznává základní 
rytmické hodnoty a 
pomlky 
- vnímá těžké a lehké 
doby
- si osvojuje metrické a 
rytmické cítění
- zná předtaktí 
- zná funkci pedálu
- využívá dovednosti 
získané v Přípravném 
studiu*

s
a
d
y
 
d
o
m
á
c
í
 
p
ř
í
p
r
a
v
y

zná 
jedn
otliv
é 
kláv
esy 
hud
ební 
abec
edy
- se 
sezn
ámí 
s roz
děle
ním 
kláv
esni
ce, 
orie
ntuj
e se 
na 
kláv
esni
ci 
podl
e 
sluc
hu 
(roz
ezná
vá 
výšk

písně podle sluchu
- rozlišuje základní
dynamiku (piano, 
forte)
- rozpozná ve 
skladbě melodii a 
doprovod
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u 
tónů
) a 
podl
e 
skup
inek 
čern
ých 
kláv
es 
- 
rozví
jí 
scho
pnos
t 
roze
znat
stou
pajíc
í a 
kles
ající 
melo
dii 
v so
ulad
u 
s no
tový
m 
zápi
sem
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- se 
orie
ntuj
e v 
pěti
prst
ové 
polo
ze
- 
hraj
e 
zákl
adní
 dvo
jhm
aty
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- využívá návyků a 
dovedností získaných 
v předešlém studiu
- si rozvíjí návyky 
k uvolněné hře 
přenášením dvojhmatů a 
akordů
- zlepšuje koordinaci 
obou rukou
- hraje durové stupnice 
od bílých kláves dle svých
schopností
- hraje tónický kvintakord
s obraty k výše 
uvedeným stupnicím 
tenuto, staccato a 
rozloženě
- si prohlubuje metrické, 
rytmické a tempové cítění
- používá pravý pedál dle 
návodu pedagoga

-
 
s
a
m
o
s
t
a
t
n
ě
 
n
a
s
t
u
d
u
j
e
 
m
e
l
o
d
i
i
 
l
i
d
o

- ve hře jednoduchého 
doprovodu používá 
základní tón tóniky, 
dominanty a 
subdominanty, 
případně kvintu a sextu
- transponuje 
jednoduchou melodii

- 
hraj
e 
v šir
ším 
rozs
ahu 
kláv
esni
ce 
v so
ulad
u se 
zápi
sem 
stud
ovan
ých 
skla
deb 
2. 
roční
ku
- 
přen
áší 
hran
é 
melo
die a
akor
dy 
do 
různ
ých 

- zná jednoduché 
hudebními útvary 
– píseň, tanec, 
pochod
- zná pojem fráze
- zvládá hru 
zpaměti dle svých 
schopností
- využívá 
dynamická 
označení 
- uvědoměle tvoří 
tón

- hraje 
čtyřruční 
skladby s 
pedagogem
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- využívá a prohlubuje 
návyky a dovednosti 
získané v předešlém 
studiu
- hraje durové stupnice 
od bílých kláves 
- hraje tónický kvintakord
s obraty k výše 
uvedeným stupnicím
- hraje skladby s hlubším 
smyslem pro rytmus a 
tempo
- používá pravý pedál

-
 
s
a
m
o
s
t
a
t
n
ě
 
n
a
s
t
u
d
u
j
e
 
l
i
d
o
v
o
u
 
p
í
s
e

- při hře doprovodu 
využívá základní 
harmonické funkce
- hraje se sluchovou 
sebekontrolou pod 
vedením pedagoga

- 
hraj
e 
v šir
ším 
rozs
ahu 
kláv
esni
ce 
v so
ulad
u se 
zápi
sem 
stud
ovan
ých 
skla
deb 
3. 
roční
ku

- hraje zpaměti dle
svých schopností
- rozlišuje 
dynamická 
označení 
- umí na vhodných
místech skladby 
vědomě zrychlit 
nebo zpomalit
- hraje zpěvným 
úhozem

- hraje 
z listu 
jednoduc
hou 
melodii
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- využívá technické 
dovednosti získané 
v předchozích ročnících
- hraje mollové stupnice
- hraje tónický kvintakord
s obraty k výše 
uvedeným stupnicím

-
 
s
a
m
o
s
t
a
t
n
ě
 
n
a
s
t
u
d
u
j
e
 
l
i
d
o
v
o
u
 
p
í
s

- hraje se sluchovou 
sebekontrolou

- 
dyna
mick
y 
rozli
šuje 
melo
dii a 
dopr
ovod
s po
mocí
peda
goga

- vystihuje náladu 
skladby s použitím
adekvátních 
výrazových 
prostředků
- člení melodii do 
frází
- poslouchá 
skladby různých 
stylů

- hraje 
z listu 
jednoduc
hé 
melodie

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 51/492



e
ň
 
s
 
j
e
d
n
o
d
u
c
h
ý
m
 
d
o
p
r
o
v
o
d
e
m
 
(
s
 
v
y
u

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 52/492



ž
i
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í
m
 
z
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a
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h
 
f
u
n
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c
í
)

- interpretuje skladby 
s obsáhlejší úhozovou 
technikou 
- zná základní melodické 
ozdoby
- hraje durové a mollové 
stupnice 
- hraje tónický kvintakord
k výše uvedeným 
stupnicím

- vědomě hraje se 
sluchovou 
sebekontrolou

- 
dyna
mick
y 
rozli
šuje 
melo
dii a 
dopr
ovod

- člení melodii do 
frází
- poslouchá 
skladby různých 
stylů

- využívá při interpretaci 
širší škály výrazových 
prostředků 
- hraje s barevnější 
dynamikou
- hraje chromatickou 
stupnicí

- 
zvuk
ově 
rozli
šuje 
hlas
y ve 
dvoj
hma
tech

- používá 
melodické ozdoby 
v rámci různých 
hudebních slohů
- zná další hudební
formy a žánry

- hraje stylově pod 
vedením pedagoga 
- při interpretaci používá 
dovednosti získané 
v dosavadním studiu
- hraje stupnice a velký 
rozklad akordu

-
 
s
a
m
o
s
t
a
t
n

- hraje na základě 
vědomé sluchové 
představy a následné 
sluchové sebekontroly
- samostatně 
pedalizuje

- 
zvuk
ově 
rozli
šuje 
hlas
y ve 
dvoj
hma
tech
a 

- aplikuje 
adekvátní 
výrazové 
prostředky při 
interpretaci 
skladeb různých 
slohových období

- zahraje
z listu 
jednoduc
hou 
skladbu

- hraje 
čtyřručně 
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* týká se žáků, kteří absolvovali PHV

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde: PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA KLAVÍR – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na klávesové 
nástroje

Studijní zaměření: Hra na klavír
II. stupeň –
základní 
studium

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na klavír 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 2 2 4
Klavírní seminář (1) (1) (1) (1) (4)

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na klavír rozšířit až o jednu hodinu týdně. 

Toto rozšíření navrhuje třídní učitel a schvaluje ředitel školy.
2) Předmět Praxe v souboru je realizován prací žáka v pěveckých souborech, komorní hře nebo je nahrazen předmětem 

Klavírní seminář. Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho 
schopností a zájmu
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Předmět HRA NA KLAVÍR

Předmět HRA NA KLAVÍR

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

Žák

- využívá 
všechny 
doposud získané
znalosti a 
dovednosti k 
vyjádření svých 
představ

- hraje z listu 
jednoduché 
skladby

- hraje v duu 
(čtyřruční hra 
nebo hra dvou 
nástrojů), 
zahraje 
jednoduché 
doprovody, 
spolupracuje při 
komorní hře, v 
souborech nebo 
orchestrech 
různého složení 
podle 
individuálních 
schopností

- 
vytvoří 
si 
názor 
na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a 
žánrů; 
tento 
svůj 
názor 
zformul
uje a 
vyjádří,
při hře 
zpamět
i 
využívá
znalosti
o 
výrazu,
harmo

- uvede příklady skladeb 
významných světových a 
českých autorů různých 
stylových období a žánrů

- profiluje se 
podle svého 
zájmu a 
preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních
zkušeností a 
získaných 
hudebních 
vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému 
studiu nových 
skladeb a 
vyhledávání 
skladeb podle 
vlastního výběru
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nii, 
formě 
a 
obsahu
hrané 
skladby

R
o
č
n
ík

1.
2. - hraje z listu 

jednoduché 
skladby

- vnímá
a 
pracuje
s 
informa
cemi 
ohledn
ě všech
hudebn
ích 
historic
kých 
období

3.
4. - hraje z listu 

podle svých 
schopností

- hraje dle svých 
schopností v duu 
(čtyřruční hra), komorním
souboru nebo orchestru
- dle svých schopností 
doprovází žáky z jiných 
studijních zaměření

- 
interpr
etuje 
skladby
na 
základě
dosud 
získaný
ch 
znalostí

- využívá 
znalosti z 
hudební teorie 
prostřednictvím 
studovaných 
skladeb

- navštěvuje 
koncerty
- poslouchá 
hudbu z různých 
médií 
- na základě 
toho si vytváří 
vlastní názor na 
interpretaci
- skladby si 
vybírá podle 
svého uvážení
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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Předmět KLAVÍRNÍ SEMINÁŘ

Předmět KLAVÍRNÍ SEMINÁŘ
Ii. stupeň - základní studium

Předmětem Klavírní seminář je plněna minimální disponibilní hodinová dotace pro kolektivní výuku ve vzdělávacím 
zaměření Hra na klávesové nástroje ve II. stupni základního studia.
Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, které jsou nutné 
k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho poučené 
prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě.

Předmět KLAVÍRNÍ SEMINÁŘ

II. stupeň základní studium
Očekávané 
výstupy

Žák

Ročník
1 2 3 4

- zahraje skladbu studovanou 
v hodinách předmětu Hra na 
klavír, s pomocí učitele ji 
představí svým spolužákům
- rozšiřuje si vědomosti o 
skladateli studované skladby
- s pomocí učitele vyjadřuje 
své představy a prožitky ze 
skladeb využívaných ve výuce 
- zapojuje se do plnění 
kolektivně zadávaných úkolů 
- komunikuje s ostatními 
- uvědomuje si 
spoluodpovědnost za společné
dílo 
- má zájem o hudební dění v 
regionu 

- zahraje skladbu studovanou v 
hodinách předmětu Hra na klavír, s 
pomocí učitele ji představí svým 
spolužákům 
- pozorně naslouchá interpretaci 
kolegů (kratší a formálně i výrazově 
jednodušší skladby)
- rozšiřuje si vědomosti o studované 
skladbě a jejím skladateli 
- srozumitelně vyjadřuje své představy 
a prožitky ze skladeb využívaných ve 
výuce 
- za pomoci učitele zvládá elementární 
rozbor formální a výrazový 
- je schopen s pomocí učitele 
zformulovat a slovně vyjádřit vlastní 
názor na provedení hudebního díla 
- aktivně se zapojuje do plnění 

- zahraje skladbu studovanou 
v hodinách předmětu Hra na 
klavír a představí ji svým 
spolužákům 
- pozorně naslouchá 
interpretaci svých kolegů (delší
a formálně i výrazově složitější
skladby)
- rozšiřuje si vědomosti o 
studované skladbě, jejím 
skladateli i hudebně 
historickém kontextu vzniku 
skladby 
- srozumitelně, a z velké části 
samostatně, vyjadřuje své 
představy a prožitky ze 
skladeb využívaných ve výuce 
- za pomoci učitele zvládá 

- zahraje skladbu studovanou 
v hodinách předmětu Hra na 
klavír a samostatně ji 
představí svým spolužákům 
- pozorně naslouchá 
interpretaci svých kolegů 
(analyticky náročnější, i 
vícevěté celky)
-dále si rozšiřuje vědomosti o 
studované skladbě, jejím 
skladateli i hudebně 
historickém kontextu vzniku 
skladby 
- samostatně vyjadřuje své 
představy a prožitky ze 
skladeb využívaných ve výuce 
- zvládá elementární rozbor 
formální, stylový i výrazový 
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kolektivně zadávaných úkolů 
- komunikuje s ostatními tak, aby 
vytvářel atmosféru spolupráce 
- uvědomuje si spoluodpovědnost za 
společné dílo 
- pomáhá ostatním spolužákům 
- ví, kde najde informace o hudebním 
dění v regionu 

elementární rozbor formální, 
stylový i výrazový 
- analyzuje interpretaci 
skladeb různých stylů nebo 
různých slohových období 
- je schopen zformulovat a 
slovně vyjádřit vlastní názor 
na provedení hudebního díla 
- aktivně se zapojuje do plnění 
kolektivně zadávaných úkolů, 
nachází více možných řešení 
- komunikuje s ostatními tak, 
aby vytvářel atmosféru 
spolupráce 
- uvědomuje si 
spoluodpovědnost za společné
dílo, jedná iniciativně směrem 
k plnění společného cíle 
- pomáhá ostatním 
spolužákům a snaží se jim jít 
příkladem 
- připraví si samostatně 
formou DÚ informace pro 
spolužáky o aktuálním 
hudebním dění v regionu 

- analyzuje interpretaci 
skladeb různých stylů nebo 
různých slohových období 
- je schopen samostatně 
zformulovat a slovně vyjádřit 
vlastní názor na provedení 
hudebního díla 
- aktivně se zapojuje do plnění 
kolektivně zadávaných úkolů, 
nachází více možných řešení, 
uvědomuje si, že v umění 
nemusí být vždy správné jen 
jedno jediné
- komunikuje s ostatními tak, 
aby vytvářel atmosféru 
spolupráce 
- uvědomuje si 
spoluodpovědnost za společné
dílo, jedná iniciativně směrem 
k plnění společného cíle 
- přichází do semináře 
s vlastními tématy, dle svého 
hudebního zaměření a zájmu
- pomáhá ostatním 
spolužákům a snaží se jim jít 
příkladem 
- má přehled o hudebním dění 
v regionu 

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA KLÁVESY

CHARAKTERISTIKA
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Pojmem elektrofonické klávesové nástroje jsou označovány ty, jejichž zvuk je vytvářen elektronicky a obecně jsou známy pod
názvy keyboard, klávesy, elektrické klávesy, syntetizér, stage piano, clavinova nebo elektrické piano. Ve studijním zaměření 
jsou souhrnně nazývány – klávesy.
Tyto nástroje mohou mít stejné nebo podobné ovládací funkce. Proto je před zahájením studia vždy nutná konzultace 
s vyučujícím. Ten doporučí nejvhodnější nástroj. Na naší škole probíhá výuka hry na tzv. keyboard.
Klávesy jsou víceúčelové a uplatňují se jako sólový i doprovodný nástroj prakticky ke všem hudebním nástrojům a formacím. 
Uplatnění nachází např. v lidové, komorní, taneční, jazzové, alternativní hudbě a v neposlední řadě i ve spojení se zpěvem.
Děti mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté. Mohou navštěvovat Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. 
Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj
nebo základy techniky sólového zpěvu. 
I. stupeň je sedmiletý a je určen pro žáky od 7 let.
Žáci jsou od 1. ročníku seznamováni s nástrojem, jeho historií a uplatněním. Získávají základní návyky potřebné pro hru na klávesy. Učí se správnému sezení u nástroje, 
postavení ruky na klávesnici, prstové techniky a vytváří si základy výrazové hry. Je kladen důraz na zájem o nástroj a hudbu obecně.
II. stupeň plynule navazuje na předešlé studium a je čtyřletý.
V tomto stupni studia žák využívá získané znalosti z I. stupně a dále je rozšiřuje. Věnuje se zejména dalšímu rozvoji technických schopností, rytmické jistotě a výrazové 
stránce hry na klávesy. 
Během celého studia je v žácích pěstován zájem o hudbu, kulturu a aktivní účast v souborech mimo školu.

Studijní zaměření Hra na klávesy je realizováno v těchto předmětech:
 Hra na klávesy (1 hodina týdně ve skupinkách 2-3 žáků po celou dobu studia). Praxe v souboru je realizována jako 

zpěv ve sboru, komorní hrou nebo hrou v orchestru.
 Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).

HRA NA KLÁVESY – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na klávesové 
nástroje

Studijní zaměření: Hra na klávesy
I. stupeň – 
základní 
studium

Předmět:
Ročník: Počet hodin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hra na klávesy 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 2 2 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16
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1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze na základě rozhodnutí ředitele školy poskytnout režim individuální 
výuky Hry na klávesy, a to  1-2 hodiny týdně. Zároveň mohou navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i 
v dalších letech studia během své přípravy na odborné studium. 

2) Praxe v souboru je realizována jako zpěv ve sboru, komorní hrou nebo hrou v orchestru. Formu realizace předmětu 
Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu
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Předmět HRA NA KLÁVESY

Předmět HRA NA KLÁVESY
I. stupeň základní studium

Očekávané
výstupy

Žák

- propojuje 
veškeré 
získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti 
při 
interpretaci

-
samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou 
skladbu

- uplatňuje 
sluchovou 
sebekontrolu

- 
využívá
podle 
stupně 
své 
vyspělo
sti 
zvukov
ých 
možnos
tí 
nástroj
e

- interpretuje 
přiměřeně obtížné 
skladby různých 
stylů a žánrů po 
technické, výrazové 
a obsahové stránce –
využívá dynamiku, 
tempové rozlišení, 
vhodnou artikulaci, 
frázování, agogiku

- 
zvl
ád
á 
hr
u 
při
m
ěř
en
ě 
ob
tíž
ný
ch
skl
ad
eb
z 
list
u

- aktivně se účastní 
čtyřruční nebo komorní 
hry

Ročník - ovládá správný způsob 
sezení u nástroje, 
postavení ruky na 
klaviatuře
- je schopen orientace na
klávesnici v rámci 
pětiprstové polohy C1-
G1,C2-G2

- uvědomuje si rozdíly 
v délce not 
- vnímá rozdíly v 
barvách tónů zvukové 
banky nástroje

- 
ovlá
dá 
zákl
adní 
mani
pula
ci 

- zvládá skladby 
ve velmi pomalých
tempech

- účastní se 
sborového 
zpěvu
- získá 
základní 
návyky 
v oblasti 
skupinové 
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- v levé ruce hraje akordy
C, G v přísném spojení

nást
roje 
v rá
mci 
bezp
ečno
stníc
h 
prav
idel

souhry po 
stránce 
rytmické 
a intonační  
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- uvědomuje si 
součinnost hry oběma 
rukama
- hraje ligaturu, repetici

-
j
e
 
s
c
h
o
p
n
ý
 
s
a
m
o
s
t
a
t
n
ě
 
n
a
s
t
u
d
o
v
a
t
j
e

- 
použ
ívá 
jedn
oduc
hý 
auto
mati
cký 
dopr
ovod
- 
použ
ívá 
funk
ci 
sync
hro

- používá základní 
automatické 
doprovody 
v pomalejších 
tempech

- účastní se 
sborového 
zpěvu
- používá 
základní 
návyky 
v oblasti 
skupinové 
souhry po 
stránce 
rytmické a 
intonační 
v náročnějších
skladbách
- Uvědomuje 
si 
zodpovědnost
za společné 
dílo
- aktivně se 
účastní 
koncertů 
pěveckého 
sboru 
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- zvládá základní úhozové
varianty-staccato, legato
- dbá na správné 
prstoklady
- hraje durové stupnice 
v rozsahu do 3 křížků a 3 
bé, obraty jejich akordů

- 
umí 
na 
nást
roji 
zvoli
t 
dopr
ovod
a 
zvuk
ový 
rejst
řík
- 
umí 
zvoli
t 
tem
po 
auto
mati
ckéh
o 
dopr
ovod
u

- uplatňuje nabyté
technické 
dovednosti při hře 
skladeb v 
pomalejších 
tempech
- chápe základní 
harmonické 
funkce-
T-D
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- zvládá další úhozovou 
variantu-portamento
- ovládá základy techniky
v pravé i  levé ruce
- hraje durové stupnice 
v rozsahu do 3 křížků a 3 
bé, mollové do 2 křížků a 
2 bé s kvintakordy

- rozpoznává základní 
zvukové banky: 
nástroje dechové, 
smyčcové, syntetické

- je 
scho
pen 
použ
ít 
další
funk
ce 
nást
roje 
intro
, fill-
in, 
endi
ng
- 
použ
ívá 
funk
ci 
split 
poin
t

- hraje trioly, 
synkopy, 
tečkovaný rytmus
- chápe základní 
harmonické 
funkce-
T-S-D

- hraje 
z listu 
jednoduc
hou 
melodii 
v pomale
jším 
tempu

- ovládá základní způsob 
použití pedálu
- hraje základní technická
cvičení v rychlejších 
tempech
- hraje durové stupnice 
v rozsahu do 4 křížků a 4 
bé, mollové do 3 křížků a 
3 bé s kvintakordy

-
 
j
e
 
s
c
h
o
p
e

- na základě 
předložených nahrávej 
je schopný rozpoznat 
základní hudební styly 
nonartificiální hudby-
jazz, pop, rock atd.

- je 
scho
pen 
použ
ít 
funk
ce 
tran
spoz
ice, 
har

- je schopný 
samostatně vybrat
správný zvuk a 
automatický 
doprovod 

- hraje 
z listu 
jednoduc
hou 
melodii 
látky 
druhého 
ročníku 
s použití
m 
harmonic
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n
 
s
a
m
o
s
t
a
t
n
ě
 
n
a
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t
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d
o
v
a
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s
k
l
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d
b
u
 
s
 

mon
ize, 
brea
k

kého 
doprovod
u v levé 
ruce 
v pomale
jším 
tempu
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o
č
n
í
k
u

- je schopen zahrát 
jednodušší etudy 
rozvíjející úhozovou 
techniku, hru v terciích, 
sextách
 - hraje durové stupnice 
v rozsahu do 4 křížků a 4 
bé, mollové do 4 křížků a 
4 bé s kvintakordy

-
 
j
e
 
s
c
h
o
p
e
n
 
s
a
m
o
s
t
a
t
n
ě
 
n
a
s
t

- je schopen rozpoznat 
a pojmenovat základní 
styly automatických 
doprovodů nástroje

- je 
scho
pen 
navo
lit 
a 
hrát 
s 
funk
cí 
touc
h 
sens
itivit
y

- chápe základní 
frázi ve skladbě
- je schopen hrát 
složitější 
automatické 
doprovody 
v rychlejších 
tempech

- hraje 
z listu 
klavírní 
skladbu o
btížnosti 
látky 
třetího 
ročníku 
hry na 
klávesy
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o
v
o
d
e
m
 
l
á
t
k
y
 
5
.
 
r
o
č
n
í
k
u

- je schopen zahrát etudy
rozvíjející pasážovou 
techniku
- hraje všechny  durové a
mollové stupnice s akordy
a D7

-
 
s
a
m
o
s
t
a
t
n

- uplatňuje své hudební
představy týkající se 
interpretace skladby, 
dynamiky, plastičnosti 
a přehlednosti hry

- 
využ
ívá 
funk
ci 
sust
ain
- 
ovlá
dá 
změ

- zná základní 
specifika 
interpretace 
jazzové hudby, 
blues, swingu, 
klasické hudby 
atd.
- ovládá složitější 
harmonický 
doprovod
/X7, Xmaj, dim, 

- hraje 
z listu 
skladbu 
s harmon
ickými 
značkami
a 
automati
ckým 
doprovod
em 
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u
 
s
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s
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ž
i
t
ě
j
š
í
m

nu 
zvuk
ovýc
h 
rejst
říků 
běhe
m 
hry

sus, X2,X6, X9, 
X+/

obtížnosti
látky 
pátého 
ročníku 
hry na 
klávesy
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde: PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA KLÁVESY – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření:
 Hra na klávesové 
nástroje

Studijní zaměření: Hra na klávesy
II. stupeň –
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na klávesy 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 2 2 4

8

1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze na základě rozhodnutí ředitele školy poskytnout režim individuální 
výuky Hry na klávesy, a to  1-2 hodiny týdně. Zároveň mohou navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i 
v dalších letech studia během své přípravy na odborné studium. 

2) Praxe v souboru je realizována jako zpěv ve sboru, komorní hrou nebo hrou v orchestru. Formu realizace předmětu 
Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu
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Předmět HRA NA KLÁVESY

Předmět HRA NA KLÁVESY

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

Žák

- využívá 
všechny 
doposud získané
znalosti a 
dovednosti k 
vyjádření svých 
představ

- hraje z listu 
jednoduché 
skladby

- hraje v duu 
(čtyřruční hra 
nebo hra dvou 
nástrojů), 
zahraje 
jednoduché 
doprovody, 
spolupracuje při 
komorní hře, v 
souborech nebo 
orchestrech 
různého složení 
podle 
individuálních 
schopností

- 
vytvoří 
si 
názor 
na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a 
žánrů; 
tento 
svůj 
názor 
zformul
uje a 
vyjádří,
při hře 
zpamět
i 
využívá
znalosti
o 
výrazu,
harmo

- uvede příklady skladeb 
významných světových a 
českých autorů různých 
stylových období a žánrů

- profiluje se 
podle svého 
zájmu a 
preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních
zkušeností a 
získaných 
hudebních 
vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému 
studiu nových 
skladeb a 
vyhledávání 
skladeb podle 
vlastního výběru
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nii, 
formě 
a 
obsahu
hrané 
skladby

Ro
čn
ík

1. -hraje z listu 
skladby 6. 
ročníku prvního 
stupně

- účastní se sborového 
zpěvu, komorní hry nebo 
orchestrální hry

- poslouchá 
učitelem 
předloženou 
hudbu pro 
vytváření 
hudebního 
formování

- pro výuku volí 
skladby dle 
svého vkusu
 a uvážení. 
Konzultuje 
důvod výběru 
s učitelem.

2. - účastní se sborového 
zpěvu, komorní hry nebo 
orchestrální hry a využívá 
všech svých získaných 
technických a 
interpretačních schopností

- je 
schope
n 
rozlišit 
stylotv
orné 
prvky 
pro 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
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ch 
období

3. - při 
hře 
zpamět
i 
pracuje
se 
svými 
hudebn
ími 
předsta
vami 
ve 
smyslu 
interpr
etační
m a 
výrazo
vém  

4. hraje z listu 
skladby 
náročnosti
3 .ročníku 
druhého stupně 
v rychlejších 
tempech 
obsahující 
všechny 
probrané akordy

- má 
zájem 
sledova
t 
hudebn
í dění 
ve 
svém 
okolí
- 
sleduje
hudebn
í scénu 
pro 

- orientuje se ve
stylových 
obdobích a 
žánrech světové 
a české hudby
- zná 
nejvýznamnější 
autory 
nonartificiální 
hudby a některé 
jejich skladby 

využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních
zkušeností, 
získaných 
hudebních 
vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému
studiu nových 
skladeb 
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tříbení 
a 
dotváře
ní 
svého 
hudebn
ího 
vkusu a
názoru 
na dílo

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA HOUSLE

CHARAKTERISTIKA

Housle jsou strunný nástroj, nejmenší z rodiny smyčcových nástrojů, která ještě mimo jiné obsahuje violu, violoncello a 
kontrabas. Mají hlubokou tradici v evropské klasické hudbě, většina skladatelů jim věnovala důležitou část svého díla. Housle 
jsou nástroj s velmi širokou možností uplatnění v sólové a komorní hře, v orchestrech symfonických i komorních, a téměř ve 
všech druzích folklorních souborů profesionálních i amatérských. Hra na housle klade značné nároky na hudební, fyziologické i
intelektuální dispozice hráče. Obohacuje jeho citové vnímání a rozvíjí nejen všechny složky hudebních schopností, ale také 
estetické cítění a morálně volní vlastnosti potřebné k formování charakteru mladého člověka. Cílem tohoto studijního 
zaměření je, aby každý žák získal základy odborného vzdělání, které by mu umožnili uplatnit se podle jeho možností a zájmů 
v amatérském či profesionálním hudebním světě.

Škola přijímá žáky již od pěti let. Mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté:  Hudební dílničku a v 
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následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a 
dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj nebo základy techniky sólového zpěvu.

Studijní zaměření Hra na housle je realizováno v těchto předmětech: 
Hra na housle (1 hodina týdně po celou dobu studia), Praxe v souboru (1-3 hodiny týdně od 4. ročníku I. stupně) a
Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).

Mimořádně talentovaným žákům lze studium předmětu Hra na housle rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň mohou navštěvovat předmět Hudební nauka
jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na odborné studium. (pod tabulku jako poznámku č.1?)

Hra na housle
Předmět Hra na housle je základním stavebním kamenem studijního zaměření Hra na housle. Na začátku poskytne žákovi základní návyky, schopnosti a 
dovednosti, které v průběhu studia dále zdokonaluje a rozvíjí. Housle jsou velmi vhodným nástrojem k vytváření intonačních návyků (rozlišení tzv. čistého 
nebo falešného znění tónů), což je v oblasti hudebního umění jeden z nejdůležitějších základních pojmů.
Cílem předmětu je přinést žákovi zkušenosti se sólovou hrou, vést ho k samostatnosti a umožnit mu tak buď pokračování ve 
studiu na vyšších typech škol s hudebním zaměřením, anebo následnou praxi v souborech s nejrůznějším složením a 
žánrovým zaměřením. Nástroje pronajímá škola dle potřeb žáka.

Praxe v souboru
Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke kolektivnímu projevu. Učí se smyslu pro spolupráci a pro 
kolektivní odpovědnost, řeší při nácviku skladeb pokročilejší technické a nástrojové problémy, rozvíjí svůj vztah k hudbě.
Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry ve smyčcovém souboru (2-3 hodiny) nebo komorní hrou (1 hodina), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky 
(pěvecké soubory). (pod tabulku jako poznámku č.2?)

Hudební nauka
Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, které jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění
studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho poučené prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní 
interpretaci nebo tvorbě.

HRA NA HOUSLE – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na smyčcové 

Studijní zaměření: Hra na housle I. stupeň – 
základní st.
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nástroje

Předmět:
Ročník: Počet hodin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hra na housle 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1-3 1-3 1-3 1-3 4-12
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16-24
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Předmět HRA NA HOUSLE

Předmět HRA NA HOUSLE
I. stupeň základní studium

Očekávané
výstupy

      Žák

- využívá 
při hře 
všechny 
možnosti 
barevného 
a 
dynamickéh
o odstínění 
kvalitního 
tónu a 
obtížnější 
způsoby 
smyku

- využívá 
plynulé 
výměny do 
vyšších 
poloh, 
zvládá 
základní 
dvojhmaty

- orientuje se v 
zápise 
interpretovanýc
h skladeb, 
rozeznává jejich
základní členění,
tóninové vztahy 
a stavbu 
melodie

- pod 
vedení
m 
učitele 
rozvíjí 
vlastní 
hudebn
í 
předsta
vy a 
vnímá 
odlišno
sti 
výrazo
vých 
prostře
dků 
hudby 
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů

- samostatně 
nastuduje přiměřeně 
obtížnou skladbu

- 
zvl
ád
á 
hr
u 
při
m
ěř
en
ě 
ob
tíž
ný
ch
skl
ad
eb
z 
list
u

- uplatňuje se při hře v 
komorních, souborových 
nebo orchestrálních 
uskupeních

Ročník - naváže na učivo 
přípravného ročníku, 
pokud ho absolvoval
- zná svůj nástroj, dokáže
pojmenovat části houslí a

- seznámí se s notovým
zápisem
- zahraje jednoduchou 
píseň, melodii nebo 
cvičení v rámci jedné 

- dodržuje 
pravidelnou 
domácí přípravu
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smyčce
- fixuje základní návyky a
dovednosti (správný 
postoj, držení houslí a 
smyčce, koordinace 
pohybů při hře)
- rozvine své rytmické a 
intonační schopnosti
- použije hru pizzicato, 
později arco
- předvede vyrovnaný tah
smyčcem na prázdných 
strunách se správnou 
funkcí pravé paže a 
nasazením smyčce na 
strunu
- fixuje postavení prstů 
levé ruky na hmatníku
- zná základní prstoklad 
dle vybrané školy

struny

- zná základní funkce levé
a pravé paže a uchopení 
houslí a smyčce
- dbá na uvolněný postoj 
a držení
- dále rozvine rytmické a 
hudební cítění a intonační
představivost
- rozliší hru středem, 
oběma polovinami i celým
smyčcem
- použije hru détaché a 
legato
- fixuje základní 

-
 
r
o
z
l
i
š
í
 
h
r
u
 

- umí spojit melodii 
s jednoduchým 
notovým zápisem
- zahraje zpaměti 
jednoduchou skladbičku
na dvou strunách

- rozvíjí pravidelné
cvičení na nástroj 
a účelně 
rozvrženou domácí
přípravu

- upevní 
intonaci i 
rytmus 
pomocí hry 
s učitelem 
nebo pomocí 
klavírního 
doprovodu
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prstoklady dur, moll n
a
 
j
e
d
n
é
 
a
 
d
v
o
u
 
s
t
r
u
n
á
c
h
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- ovládá prsty 
v základních prstokladech
ve výchozí poloze 
v kombinaci na více 
strunách
- rozvine pohyblivost 
prstů levé ruky
- rozvine sluchové 
schopnosti a smysl pro 
kvalitu tónu
- umí kombinovat hru 
détaché a legato různými 
částmi smyčce
- rozliší dynamiku p-mf-f

-
 
p
o
u
ž
i
j
e
 
h
r
u
 
j
e
d
n
o
d
u
c
h
ý
c
h
 
d
v
o
j
z
v
u
k

- se orientuje 
v jednoduchých 
hudebních útvarech a 
v jejich notovém zápisu
- podle svých 
individuálních 
schopností zahraje 
zpaměti jednodušší 
skladbu

- 
vním
á 
nála
du 
skla
dby 
a je 
scho
pen 
tuto 
nála
du 
vyjá
dřit 
elem
entá
rním
i 
výra
zový
mi 
pros
třed
ky

- podle svých 
individuálních 
schopností zahraje
zpaměti 
jednoduchou 
skladbu

- použije 
získané 
vědomos
ti a 
dovednos
ti při hře 
z listu

- realizuje 
souhru 
s dalším 
nástrojem (s 
učitelem či 
spolužákem)
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- používá základní 
technické prvky hry 
(ovládání celého smyčce i
jeho částí)
- využívá při hře základní 
návyky a dovednosti 
(správné držení těla, 
držení nástroje, 
koordinace pohybu pravé 
a levé ruky)
- rozvine schopnosti 
sluchové kontroly
- nachází další prstoklady
dle analogie zvolené 
školy
- použije hru staccato, 
martelé

-
 
s
e
 
s
e
z
n
a
m
u
j
e
 
s
 
a
n
a
l
o
g
i
í
 
p
r
s
t
o
k
l
a
d

- se orientuje 
v notovém zápise, 
pohotově čte noty, 
prstoklady, smykové 
kombinace
- čte dynamické a 
výrazové značky a 
dokáže je interpretovat

- 
rozli
ší 
jedn
oduc
hé 
hud
ební 
form
y

- rozvine 
hru 
z listu na
písničkác
h a 
jednoduc
hých 
skladbác
h

- si vytvoří 
základní 
návyky a 
dovednosti 
potřebné pro 
souhru
- se uplatní 
podle svých 
schopností a 
dovedností 
v souhře 
s dalším 
nástrojem
- získá 
schopnosti 
sledovat hru 
spoluhráče a 
rozlišit 
jednotlivé 
hlasy
- se dokáže 
udržet ve 
dvojhlasu
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- postupně dokončí 
nácvik všech prstokladů 
v základní poloze a umí je
používat a kombinovat
- zdokonalí dosud 
probrané smyky ve 
vzájemných kombinacích 
a rytmických obměnách
- věnuje zvýšenou 
pozornost kvalitě tónu
- využije dynamických 
rozdílů ve skladbě (p-mf-
f-cresc., decresc.)

-
 
f
i
x
u
j
e
 
v
ý
m
ě
n
y
 
p
o
l
o
h
-
 
u
m
í
 
p
o
u
ž
í
t
 
p

- zdokonalí orientaci 
v notovém zápise, 
pohotově čte noty, 
prstoklady, smykové 
kombinace

- 
rozli
ší a 
inter
pret
uje 
s po
mocí
učite
le 
skla
dby 
různ
ých 
stylo
vých
obdo
bí a 
žánr
ů

- umí číst a 
interpretovat 
základní výrazové 
prostředky a 
tempo ve skladbě

- zahraje
skladbu 
z listu na
úrovni 2. 
ročníku

- umí 
spolupracovat
při souhře 
s jedním i více
nástroji
- udrží melodii
a tempo při 
společné 
souhře
- nastuduje 
svůj part pod 
vedením 
učitele
- rozvine hru 
v souboru
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- fixuje intonační jistotu a
představivost i při hře 
v polohách
- ve větší míře dbá na 
kvalitu tónu
- používá při hře širšího 
spektra barevného a 
dynamického odstínění 
tónu
- umí kombinovat 
naučené druhy smyků ve 
všech částech smyčce
- umí předvést hru 
spiccato
- využívá vibrato

-
 
j
e
 
s
c
h
o
p
e
n
 
h
r
y
 
v
e
 
3
.
 
p
o
l
o
z
e
-
 
r
o
z
v

- chápe a správně 
interpretuje rytmickou 
a melodickou linku 
dané skladby
- se orientuje v zápise 
a čtení prstokladů ve 3.
poloze

- 
pod 
vede
ním 
učite
le 
rozvi
ne 
vlast
ní 
hud
ební 
před
stav
y a 
snaž
í se 
vním
at 
odliš
nosti
výra
zový
ch 
pros
třed
ků 
hud
by 
různ
ých 
stylo
vých
obdo
bí a 

- samostatně 
naladí nástroj
- zvládá 
samostatně 
nastudovat i 
technicky 
obtížnější místa 
skladby

- rozvine 
pohotovo
st a 
samostat
nost při 
hře 
z listu na
přiměřen
ě 
obtížných
skladbác
h

- se dále 
uplatní ve hře
v souboru a 
využívá 
předchozí 
zkušenosti ze 
souborové 
nebo komorní 
hry
- 
vnímá zodpov
ědnost za 
výsledek 
společné 
práce v 
souboru
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- využije při hře všechny 
možnosti barevného a 
dynamického odstínění 
kvalitního tónu
- dbá na tónovou, 
intonační i rytmickou 
sebekontrolu

-
 
v
y
u
ž
i
j
e
 
p
l
y
n
u
l
é
 
v
ý
m
ě
n
y
 
d
o
 
v
y
š
š
í
c

- se orientuje v zápise 
a čtení při hře 
v polohách
- rozezná základní 
členění skladby, 
tóninové vztahy a 
stavbu melodie

- 
pod 
vede
ním 
učite
le 
rozvi
ne 
vlast
ní 
hud
ební 
před
stav
y a 
vním
á 
odliš
nosti
výra
zový
ch 
pros
třed
ků 
hud
by 
různ
ých 
stylo
vých
obdo
bí a 
žánr

- je schopen 
samostatně 
nastudovat 
přiměřeně 
obtížnou skladbu 
s použitím všech 
naučených 
technických a 
výrazových 
dovedností a vložit
do ní vlastní 
projev

- je 
schopen 
hrát 
z listu 
jednoduc
hé sólové
i komorní
skladby
- zvládá 
hru 
přiměřen
ě 
obtížných
skladeb 
z listu

- využije 
všechny své 
dovednosti při
samostatné 
práci 
v souboru
- se uplatní 
při hře v 
komorních, 
souborových 
nebo 
orchestrálních
uskupeních
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h
 
p
o
l
o
h
,
 
z
v
l
á
d
n
e
 
z
á
k
l
a
d
n
í
 
d
v
o
j
h
m
a
t

ů

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 95/492



y

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 96/492



Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU , s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:  PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA , s. 296

HRA NA HOUSLE – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na smyčcové 
nástroje

Studijní zaměření: Hra na housle
II. stupeň –
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na housle 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1-3 1-3 1-3 1-3 4-12

8-16
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Předmět HRA NA HOUSLE

Předmět HRA NA HOUSLE

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

      Žák

- využívá 
volného pohybu 
levé ruky po 
celém hmatníku 
a široké 
spektrum druhů 
smyků

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
prstokladové, 
smykové a 
výrazové 
varianty při 
nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytváří 
si 
názor 
na 
vlastní 
i 
slyšeno
u 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a 
dokáže
jej 
vhodně
prezent
ovat a 
obhájit

- zapojuje se do souborů 
nejrůznějšího obsazení a 
žánrového zaměření, 
zodpovědně spolupracuje 
na vytváření jejich 
společného zvuku, výrazu 
a způsobu interpretace 
skladeb

- profiluje se 
podle svého 
zájmu a 
preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních
zkušeností a 
získaných 
hudebních 
vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému 
studiu nových 
skladeb a 
vyhledávání 
skladeb podle 
vlastního výběru

R
o
č

1. - rozvine 
dovednosti a 
zkušenosti 
získané při hře 

- má zájem o 
návštěvu 
koncertů a 
kulturních akcí
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n
ík

v souboru na I. 
stupni studia

2. - s pomocí 
učitele řeší 
prstokladové a 
smykové 
varianty při 
nácviku skladeb

- je schopen intonační 
sebekontroly

- 
projeví 
vlastní 
iniciativ
u a 
názor 
při 
studiu 
sólové 
skladby

- se dále uplatní 
při hře 
v komorních 
nebo 
souborových 
uskupeních
- objevuje 
samostatně svůj 
part

- si 
prostřednictvím 
hry z listu 
nachází 
odlišnosti 
skladeb různých 
slohů, stylů a 
žánrů

3. - s pomocí 
učitele řeší a 
navrhne 
výrazové 
možnosti a 
varianty 
interpretace 
studované 
skladby
- se orientuje 
v notovém 
zápise

- dokáže samostatně 
posoudit svou hru a 
kvalitu tónu

- umí 
posoudi
t a 
zhodno
tit svůj 
výkon 
- si umí
vyhleda
t 
hudebn
í 
nahráv
ky dle 
svého 
žánrov
ého 
zaměře
ní 
(intern
et, CD, 
DVD 
apod.) 

- využívá 
schopnost 
samostatné 
přípravy hlasů a 
aktivně se podílí 
na společném 
provedení 
skladeb
- si uvědomuje 
zodpovědnost za
výsledek 
společné práce

- využívá 
poslechu 
studovaných 
skladeb 
k lepšímu 
pochopení 
vlastní 
interpretace
- využívá 
návštěvy 
koncertů a 
kulturních akcí 
k rozšiřování 
svého hudebního
rozhledu
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a 
aktivně
je 
poslouc
hat

4. - samostatně 
řeší 
prstokladové, 
smykové a 
výrazové 
varianty při 
nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- umí samostatně 
pracovat s kvalitou a 
barvou tónu

- je 
schope
n 
konfron
tovat 
vlastní 
pojetí 
nastud
ovanýc
h 
skladeb
s význa
mnými 
hudebn
ími 
vzory
- je 
schope
n 
reflexe 
a 
seberef
lexe 
pro 
svůj 
další 
umělec
ký růst

- se zapojuje do 
souboru 
specifického 
obsazení a 
žánrového 
zaměření
- zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
studovaných 
skladeb

- je schopen dle 
získaných 
hudebních 
vědomostí, 
dovedností, 
zkušeností a 
interpretační 
vyspělosti 
samostatně 
navrhovat a 
studovat nové 
skladby dle 
svého zaměření

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 100/492



Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA VIOLU

CHARAKTERISTIKA

Viola patří do skupiny strunných smyčcových nástrojů. Vzhledem k tomu, že viola je nedílnou součástí všech smyčcových 
kvartet, komorních uskupení a orchestrů, hráči na violu nacházejí široké uplatnění při komorní a souborové hře různých 
žánrových zaměření (klasická hudba, folklórní muzika apod.). Jako sólový nástroj se viola ve větší míře začala prosazovat 
především v období romantismu a obdobích následujících, kdy světoví skladatelé objevili a začali hojněji využívat jejího 
charakteristického temnějšího, melancholického zvuku. Hra na violu klade značné nároky na hudební, fyziologické i 
intelektuální dispozice hráče. Obohacuje jeho citové vnímání a rozvíjí nejen všechny složky hudebních schopností, ale také 
estetické cítění a morálně volní vlastnosti potřebné k formování charakteru mladého člověka.

Přijímáme žáky již od pěti let. Mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté: 
Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební 
dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj nebo základy techniky 
sólového zpěvu.

Studijní zaměření Hra na violu je realizováno v těchto předmětech: 
Hra na violu (1 hodina týdně po celou dobu studia), 
Praxe v souboru (1-3 hodiny týdně od 4. ročníku I. stupně) 
Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).

Mimořádně talentovaným žákům lze studium předmětu Hra na violu rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň mohou navštěvovat předmět Hudební nauka 
jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na odborné studium. (pod tabulku jako poznámku č.1?)

Hra na violu
Předmět Hra na violu je základním stavebním kamenem studijního zaměření Hra na violu. Na začátku poskytne žákovi 
základní návyky, schopnosti a dovednosti, které v průběhu studia dále zdokonaluje a rozvíjí. Cílem předmětu je přinést žákovi
zkušenosti se sólovou hrou, vést ho k samostatnosti a umožnit mu tak buď pokračování ve studiu na vyšších typech škol 
s hudebním zaměřením, anebo následnou praxi v souborech s nejrůznějším složením a žánrovým zaměřením. Nástroje 
pronajímá škola dle potřeb žáka.
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Praxe v souboru
Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke kolektivnímu projevu. Učí se smyslu pro spolupráci a pro 
kolektivní odpovědnost, řeší při nácviku skladeb pokročilejší technické a nástrojové problémy, rozvíjí svůj vztah k hudbě.
Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry ve smyčcovém souboru (2-3 hodiny) nebo komorní hrou (1 hodina), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky 
(pěvecké soubory). (pod tabulku jako poznámku č.2?)

Hudební nauka
Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, které jsou nutné k 
interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho poučené prohloubené 
vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě.

HRA NA VIOLU – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na smyčcové 
nástroje

Studijní zaměření: Hra na violu
I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hra na violu 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1-3 1-3 1-3 1-3 4-12
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16-24

Předmět HRA NA VIOLU

Předmět HRA NA VIOLU
I. stupeň základní studium

Očekávané
výstupy

- využívá 
při hře 
všechny 

- využívá 
plynulé 
výměny do 

- orientuje se v 
zápise 
interpretovanýc

- pod 
vedení
m 

- samostatně 
nastuduje přiměřeně 
obtížnou skladbu

- 
zvl
ád

- uplatňuje se při hře v 
komorních, souborových 
nebo orchestrálních 
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      Žák

možnosti 
barevného 
a 
dynamickéh
o odstínění 
kvalitního 
tónu a 
obtížnější 
způsoby 
smyku

vyšších 
poloh, 
zvládá 
základní 
dvojhmaty

h skladeb, 
rozeznává jejich
základní členění,
tóninové vztahy 
a stavbu 
melodie

učitele 
rozvíjí 
vlastní 
hudebn
í 
předsta
vy a 
vnímá 
odlišno
sti 
výrazo
vých 
prostře
dků 
hudby 
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů

á 
hr
u 
při
m
ěř
en
ě 
ob
tíž
ný
ch
skl
ad
eb
z 
list
u

uskupeních

Ročník - rozvine učivo 
přípravného ročníku, 
pokud ho absolvoval
- zná svůj nástroj, dokáže
pojmenovat části violy a 
smyčce
- fixuje základní návyky a
dovednosti (správný 
postoj, držení violy a 
smyčce, koordinace 
pohybů při hře)
- rozvine rytmické a 
intonační schopnosti

- seznámí se s notovým
zápisem v houslovém 
klíči
- zahraje jednoduchou 
píseň, melodii nebo 
cvičení v rámci jedné 
struny

- dodržuje 
pravidelnou 
domácí přípravu
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- použije hru pizzicato, 
později arco
- zvládá vyrovnaný tah 
smyčcem na prázdných 
strunách se správnou 
funkcí pravé paže a 
nasazením smyčce na 
strunu
- fixuje postavení prstů 
levé ruky na hmatníku
- zná základní prstoklad 
dle vybrané školy
- zná základní funkce levé
a pravé paže a uchopení 
violy a smyčce
- dbá na uvolněný postoj 
a držení
- dále rozvine rytmické a 
hudební cítění a intonační
představivost
- rozliší hru středem, 
oběma polovinami i celým
smyčcem
- použije hru détaché a 
legato
- fixuje základní 
prstoklady dur, moll

-
 
r
o
z
l
i
š
í
 
h
r
u
 
n
a
 
j
e
d
n
é

- umí spojit melodii 
s notovým zápisem 
v houslovém klíči
- seznámí se s existencí
a způsobem zápisu not 
ve violovém klíči
- zahraje zpaměti 
jednoduchou skladbičku
na dvou strunách

- rozvíjí pravidelné
cvičení na nástroj 
a účelně 
rozvrženou domácí
přípravu

- upevní 
intonaci i 
rytmus 
pomocí hry 
s učitelem 
nebo pomocí 
klavírního 
doprovodu
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d
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r
u
n
á
c
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- ovládá prsty 
v základních prstokladech
ve výchozí poloze 
v kombinaci na více 
strunách
- rozvine pohyblivost 
prstů levé ruky
- rozvine sluchové 
schopnosti a smysl pro 
kvalitu tónu
- umí kombinovat hru 
détaché a legato různými 
částmi smyčce
- rozliší dynamiku p-mf-f

-
 
p
o
u
ž
i
j
e
 
h
r
u
 
j
e
d
n
o
d
u
c
h
ý
c
h
 
d
v
o
j
z
v
u
k

- čte jednoduché zápisy
v houslovém a 
violovém klíči
- se orientuje 
v jednoduchých 
hudebních útvarech a 
v jejich notovém zápisu
- podle svých 
individuálních 
schopností zahraje 
zpaměti jednodušší 
skladbu

- 
vním
á 
nála
du 
skla
dby 
a je 
scho
pen 
tuto 
nála
du 
vyjá
dřit 
elem
entá
rním
i 
výra
zový
mi 
pros
třed
ky

- podle svých 
individuálních 
schopností zahraje
zpaměti 
jednoduchou 
skladbu

- použije 
získané 
vědomos
ti a 
dovednos
ti při hře 
z listu.

- fixuje 
souhru 
s dalším 
nástrojem (s 
učitelem či 
spolužákem)
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- použije základní 
technické prvky hry 
(ovládání celého smyčce i
jeho částí)
- využívá při hře základní 
návyky a dovednosti 
(správné držení těla, 
držení nástroje, 
koordinace pohybu pravé 
a levé ruky)
- rozvine schopnosti 
sluchové kontroly
- nachází další prstoklady
dle analogie zvolené 
školy
- použije hru staccato, 
martelé

-
 
s
e
 
s
e
z
n
a
m
u
j
e
 
s
 
 
a
n
a
l
o
g
i
í
 
p
r
s
t
o
k
l
a

- fixuje plynulý 
přechodu čtení 
z houslového klíče do 
violového a naopak
- orientuje se 
v notovém zápise, 
pohotově čte noty, 
prstoklady, smykové 
kombinace
- čte dynamické a 
výrazové značky a 
dokáže je interpretovat

- 
rozli
ší je
dno
duch
é 
hud
ební 
form
y

- rozvine 
hru 
z listu na
písničkác
h a 
jednoduc
hých 
skladbác
h

- si vytvoří 
základní 
návyky a 
dovednosti 
potřebné pro 
souhru
- se uplatní 
podle svých 
schopností a 
dovedností 
v souhře 
s dalším 
nástrojem
- získá 
schopnosti 
sledovat hru 
spoluhráče a 
rozlišit 
jednotlivé 
hlasy
- se dokáže 
udržet ve 
dvojhlasu
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- postupně dokončí 
nácvik všech prstokladů 
v základní poloze a umí je
používat a kombinovat
- zdokonalí dosud 
probrané smyky ve 
vzájemných kombinacích 
a rytmických obměnách
- věnuje zvýšenou 
pozornost kvalitě tónu
- využije dynamických 
rozdílů ve skladbě (p-mf-
f-cresc., decresc.)

-
 
f
i
x
u
j
e
 
v
ý
m
ě
n
y
 
p
o
l
o
h
-
 
u
m
í
 
p
o
u
ž
í
t
 
p

- zdokonalí orientaci 
v notovém zápise, 
pohotově čte noty, 
prstoklady, smykové 
kombinace

- 
rozli
ší a 
inter
pret
uje 
s po
mocí
učite
le 
skla
dby 
různ
ých 
stylo
vých
obdo
bí a 
žánr
ů

- umí číst a 
interpretovat 
základní výrazové 
prostředky a 
tempo ve skladbě

- zahraje
skladbu 
z listu na
úrovni 2. 
ročníku

- umí 
spolupracovat
při souhře 
s jedním i více
nástroji
- udrží melodii
a tempo při 
společné 
souhře
- nastuduje 
svůj part pod 
vedením 
učitele
- rozvine hru 
v souboru
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- fixuje intonační jistotu a
představivost i při hře 
v polohách
- ve větší míře dbá na 
kvalitu tónu
- používá při hře širšího 
spektra barevného a 
dynamického odstínění 
tónu
- umí kombinovat 
naučené druhy smyků ve 
všech částech smyčce
- umí předvést hru 
spiccato
- využívá vibrato

-
 
j
e
 
s
c
h
o
p
e
n
 
h
r
y
 
v
e
 
3
.
 
p
o
l
o
z
e
-
 
r
o
z
v

- chápe a správně 
interpretuje rytmickou 
a melodickou linku 
dané skladby
- se orientuje v zápise 
a čtení prstokladů ve 3.
poloze
- plynule přechází při 
čtení z houslového klíče
do violového a naopak

- 
pod 
vede
ním 
učite
le 
rozvi
ne 
vlast
ní 
hud
ební 
před
stav
y a 
snaž
í se 
vním
at 
odliš
nosti
výra
zový
ch 
pros
třed
ků 
hud
by 
různ
ých 
stylo
vých
obdo
bí a 

- samostatně 
naladí nástroj
- zvládá 
samostatně 
nastudovat i 
technicky 
obtížnější místa 
skladby

- rozvine 
pohotovo
st a 
samostat
nost při 
hře 
z listu na
přiměřen
ě 
obtížných
skladbác
h

- se dále 
uplatní ve hře
v souboru a 
využívá 
předchozí 
zkušenosti ze 
souborové 
nebo komorní 
hry
- 
vnímá zodpov
ědnost za 
výsledek 
společné 
práce v 
souboru
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- využije při hře všechny 
možnosti barevného a 
dynamického odstínění 
kvalitního tónu
- dbá na tónovou, 
intonační i rytmickou 
sebekontrolu

-
 
v
y
u
ž
i
j
e
 
p
l
y
n
u
l
é
 
v
ý
m
ě
n
y
 
d
o
 
v
y
š
š
í
c

- se orientuje v zápise 
a čtení při hře 
v polohách
- rozezná základní 
členění skladby, 
tóninové vztahy a 
stavbu melodie

- 
pod 
vede
ním 
učite
le 
rozvi
ne 
vlast
ní 
hud
ební 
před
stav
y a 
vním
á 
odliš
nosti
výra
zový
ch 
pros
třed
ků 
hud
by 
různ
ých 
stylo
vých
obdo
bí a 
žánr

- je schopen 
samostatně 
nastudovat 
přiměřeně 
obtížnou skladbu 
s použitím všech 
naučených 
technických a 
výrazových 
dovedností a vložit
do ní vlastní 
projev

- je 
schopen 
hrát 
z listu 
jednoduc
hé sólové
i komorní
skladby
- zvládá 
hru 
přiměřen
ě 
obtížných
skladeb 
z listu

- využije 
všechny své 
dovednosti při
samostatné 
práci 
v souboru
- se uplatní 
při hře v 
komorních, 
souborových 
nebo 
orchestrálních
uskupeních
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h
 
p
o
l
o
h
,
 
z
v
l
á
d
n
e
 
z
á
k
l
a
d
n
í
 
d
v
o
j
h
m
a
t

ů
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:  PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296

HRA NA VIOLU – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na smyčcové 
nástroje

Studijní zaměření: Hra na violu
II. stupeň –
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na violu 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1-3 1-3 1-3 1-3 4-12

8-16

Předmět HRA NA VIOLU

Předmět HRA NA VIOLU
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II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

      Žák

- využívá 
volného pohybu 
levé ruky po 
celém hmatníku 
a široké 
spektrum druhů 
smyků

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
prstokladové, 
smykové a 
výrazové 
varianty při 
nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytváří 
si 
názor 
na 
vlastní 
i 
slyšeno
u 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a 
dokáže
jej 
vhodně
prezent
ovat a 
obhájit

- zapojuje se do souborů 
nejrůznějšího obsazení a 
žánrového zaměření, 
zodpovědně spolupracuje 
na vytváření jejich 
společného zvuku, výrazu 
a způsobu interpretace 
skladeb

- profiluje se 
podle svého 
zájmu a 
preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních
zkušeností a 
získaných 
hudebních 
vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému 
studiu nových 
skladeb a 
vyhledávání 
skladeb podle 
vlastního výběru

R
o
č
n
ík

1. - rozvine 
dovednosti a 
zkušenosti 
získané při hře 
v souboru na I. 
stupni studia
- si je vědom a 
využije předností

- má zájem o 
návštěvu 
koncertů a 
kulturních akcí
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violy při 
souborové hře

2. - s pomocí 
učitele řeší 
prstokladové a 
smykové 
varianty při 
nácviku skladeb

- je schopen intonační 
sebekontroly

- 
projeví 
vlastní 
iniciativ
u a 
názor 
při 
studiu 
sólové 
skladby

- se dále uplatní 
při hře 
v komorních 
nebo 
souborových 
uskupeních
- objevuje 
samostatně svůj 
part

- si 
prostřednictvím 
hry z listu 
nachází 
odlišnosti 
skladeb různých 
slohů, stylů a 
žánrů
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3. - s pomocí 
učitele řeší a 
navrhne 
výrazové 
možnosti a 
varianty 
interpretace 
studované 
skladby
- se orientuje 
v notovém 
zápise

- dokáže samostatně 
posoudit svou hru a 
kvalitu tónu

- umí 
posoudi
t a 
zhodno
tit svůj 
výkon 
- si umí
vyhleda
t 
hudebn
í 
nahráv
ky dle 
svého 
žánrov
ého 
zaměře
ní 
(intern
et, CD, 
DVD 
apod.) 
a 
aktivně
je 
poslouc
hat

- využívá 
schopnost 
samostatné 
přípravy hlasů a 
aktivně se podílí 
na společném 
provedení 
skladeb
- si uvědomuje 
zodpovědnost za
výsledek 
společné práce

- využívá 
poslechu 
studovaných 
skladeb 
k lepšímu 
pochopení 
vlastní 
interpretace
- využívá 
návštěvy 
koncertů a 
kulturních akcí 
k rozšiřování 
svého hudebního
rozhledu

4. - samostatně 
řeší 
prstokladové, 
smykové a 
výrazové 
varianty při 
nácviku a 

- umí samostatně 
pracovat s kvalitou a 
barvou tónu

- je 
schope
n 
konfron
tovat 
vlastní 
pojetí 

- se zapojuje do 
souboru 
specifického 
obsazení a 
žánrového 
zaměření
- zodpovědně 

- je schopen dle 
získaných 
hudebních 
vědomostí, 
dovedností, 
zkušeností a 
interpretační 

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 117/492



interpretaci 
skladeb

nastud
ovanýc
h 
skladeb
s význa
mnými 
hudebn
ími 
vzory
- je 
schope
n 
reflexe 
a 
seberef
lexe 
pro 
svůj 
další 
umělec
ký růst

spolupracuje na 
vytváření 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
studovaných 
skladeb

vyspělosti 
samostatně 
navrhovat a 
studovat nové 
skladby dle 
svého zaměření

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA VIOLONCELLO

CHARAKTERISTIKA

Violoncello je strunný nástroj z rodiny smyčcových nástrojů, která ještě obsahuje housle, violu, a kontrabas.
Violoncello si získalo velkou oblibu u posluchačů, hudebních skladatelů i muzikantů především pro svůj překrásný, sametový, 
lidskému hlasu blízký tón. Nad jeho výjimečnými barevnými možnostmi se pozastaví mnozí milovníci hudby a s láskou k jeho 
tónu o něm často promlouvají. 
V současné době je violoncello v celosvětovém měřítku jedním z hudebních nástrojů, který má své místo v širokém spektru 
žánrů jako nástroj sólový i doprovodný a skladatelé mu věnují nemalou pozornost. Své místo má v oblasti hudby klasické, ale
i ve folku, jazzu, alternativě, rocku i v hudbě folklórní. 

Přijímáme žáky již od pěti let. Mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté:  Hudební dílničku a v následném 
roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při 
hře na zvolený hudební nástroj nebo základy techniky sólového zpěvu.

Studijní zaměření Hra na violoncello je realizováno v těchto předmětech: 
Hra na violoncello (1 hodina týdně po celou dobu studia), Praxe v souboru (1-3 hodiny týdně od 4. ročníku I. stupně) a
Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).

Mimořádně talentovaným žákům lze studium předmětu Hra na housle rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň mohou navštěvovat předmět Hudební nauka
jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na odborné studium. (pod tabulku jako poznámku č.1?)

Hra na violoncello
Hra na violoncello klade značné nároky na hudební, fyziologické i intelektuální dispozice hráče. Obohacuje jeho citové vnímání
a rozvíjí nejen všechny složky hudebních schopností, ale také estetické cítění a morálně volní vlastnosti potřebné k formování 
charakteru mladého člověka. 
Studium je nastaveno tak, aby každý žák získal takové základy hudebního vzdělání, které by mu umožnilo uplatnit se podle 
svých schopností a zájmů jako dobrý amatér a spolutvůrce kulturního života nebo si zvolit orientaci a přístup profesionální. Je
třeba přihlédnout, že zvládnutí technických nároků předmětu je jen prostředkem k dosažení vytyčeného cíle a musí jít ruku 
v ruce s celkovým a všeobecně kulturním rozvojem osobnosti žáka. Nástroje pronajímá škola dle potřeb žáka.
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Praxe v souboru
Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke kolektivnímu projevu. Učí se smyslu pro spolupráci a pro 
kolektivní odpovědnost, řeší při nácviku skladeb pokročilejší technické a nástrojové problémy, rozvíjí svůj vztah k hudbě.
Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry ve smyčcovém souboru (2-3 hodiny) nebo komorní hrou (1 hodina), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky 
(pěvecké soubory). (pod tabulku jako poznámku č.2?)

Hudební nauka
Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, které jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění
studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho poučené prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní 
interpretaci nebo tvorbě.

HRA NA VIOLONCELLO – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na smyčcové 
nástroje

Studijní zaměření: Hra na violoncello
I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hra na violoncello 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1-3 1-3 1-3 1-3 4 -12
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16-24
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Předmět HRA NA VIOLONCELLO

Předmět HRA NA VIOLONCELLO
I. stupeň základní studium

Očekávané
výstupy

      Žák

- využívá 
při hře 
všechny 
možnosti 
barevného 
a 
dynamickéh
o odstínění 
kvalitního 
tónu a 
obtížnější 
způsoby 
smyku

- využívá 
plynulé 
výměny do 
vyšších 
poloh, 
zvládá 
základní 
dvojhmaty

- orientuje se v 
zápise 
interpretovanýc
h skladeb, 
rozeznává jejich
základní členění,
tóninové vztahy 
a stavbu 
melodie

- pod 
vedení
m 
učitele 
rozvíjí 
vlastní 
hudebn
í 
předsta
vy a 
vnímá 
odlišno
sti 
výrazo
vých 
prostře
dků 
hudby 
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů

- samostatně 
nastuduje přiměřeně 
obtížnou skladbu

- 
zvl
ád
á 
hr
u 
při
m
ěř
en
ě 
ob
tíž
ný
ch
skl
ad
eb
z 
list
u

- uplatňuje se při hře v 
komorních, souborových 
nebo orchestrálních 
uskupeních

Ročník - hraje pizzicato i détaché - orientuje se na 
hmatníku v základní 
poloze

- je 
scho
pen 
sprá
vně 
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sedě
t u 
nást
roje 
a 
pops
at 
ho

- hraje détaché, přes 
struny a 2 legato na 
jedné struně

-
 
p
ř
e
d
v
e
d
e
 
v
ý
m
ě
n
u
 
z
á
k
l
a
d
n
í

- orientuje se na 
hmatníku v základní 
poloze ve spojení 
s notovým zápisem
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a
 
7
.
 
p
o
l
o
h
y

- hraje 2 legato přes 
struny a martelé
- rozlišuje p a f
- rozvíjí smysl pro krásu 
violoncellového tónu

-
 
p
ř
e
d
v
e
d
e
 
v
ý
m
ě
n
u
 
z
e
 
z

- orientuje se 
v jednoduchých 
hudebních útvarech
- vnímá náladu skladby
a vyjadřuje jí 
elementárními 
výrazovými prostředky

- hraje zpaměti 
krátkou píseň či 
skladbu
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á
k
l
a
d
n
í
 
d
o
 
7
.
 
a
 
5
.
 
p
o
l
o
h
y
-
 
d
o
k
á
ž
e
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v
y
t
v
o
ř
i
t
 
š
i
r
o
k
o
u
 
p
o
l
o
h
u
 
d
o
l
ů
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- rozlišuje crescendo a 
decrescendo
- hraje legato po 4, 
- žák dokáže popsat 
tvorbu vibrata a předvede
nácvik 1. a 2. prstu

-
 
o
v
l
á
d
á
 
v
ý
m
ě
n
u
 
z
e
 
z
á
k
l
a
d
n
í
 
d
o
 
7
.
 
a

- 
zapo
juje 
dosu
d 
prob
rané
výra
zové
pros
třed
ky 
s po
mocí
učite
le

- rozvíjí 
schopnos
t hrát z 
listu dle 
dosud 
probraný
ch 
dovednos
tí
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 - dokáže popsat tvorbu 
vibrata a předvede nácvik
3. a 4. prstu
- hra legato po 4
- řadové staccato po 4

-
 
h
r
a
j
e
 
v
 
š
i
r
o
k
é
 
p
o
l
o
z
e
-
 
j
e
 
s
c
h
o
p
e

- 
posl
ouch
á 
skla
dby 
dle 
svéh
o 
zájm
u
- 
pozn
ává 
hud
ební 
liter
atur
u

- rozvíjí smysl pro 
samostudium

- rozvíjí 
schopnos
t hrát z 
listu dle 
dosud 
probraný
ch 
dovednos
tí 
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n
 
h
r
y
 
v
 
n
i
ž
š
í
c
h
 
p
o
l
o
h
á
c
h

- cvičným způsobem tvoří
vibrato
- využívá dosud probrané
smyčcové techniky 

-
 
j
e
 
s
c
h
o
p

- s pomocí učitele 
provede hudební 
frázování a odstínění 
hry
- orientuje se v zápise 
interpretované skladby

- 
navš
těvu
je 
konc
erty 
a 
kult
urní 
akce

- rozvíjí smysl pro 
samostudium

- rozvíjí 
schopnos
t hrát z 
listu dle 
dosud 
probraný
ch 
dovednos
tí 
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e
n
 
h
r
y
 
v
 
p
o
l
o
h
á
c
h
-
 
j
e
 
s
c
h
o
p
e
n
 
z
á
k
l

- 
rozví
jí 
tóno
vou 
kult
uru 
před
nesu
- 
zapo
juje 
do 
hry 
dosu
d 
prob
rané
výra
zové
pros
třed
ky 
s po
mocí
učite
le
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a
d
n
í
c
h
 
d
v
o
j
h
m
a
t
ů
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- cvičným způsobem tvoří
spiccato
- hraje vibrato 
v přednesových 
skladbách na celých a 
půlových notách

-
 
u
ž
í
v
á
 
p
l
y
n
u
l
é
 
v
ý
m
ě
n
y
 
d
o
 
v
y
š
š
í
c
h
 
p

- s pomocí učitele 
provede hudební 
frázování a odstínění 
hry
- orientuje se v zápise 
interpretované skladby
- orientuje se v zápise 
interpretovaných 
skladeb, rozeznává 
jejich základní členění, 
tóninové vztahy a 
stavbu melodie

- 
vním
á 
nála
du 
skla
dby 
a 
vyja
dřuj
e jí 
dosu
d 
prob
raný
mi 
výra
zový
mi 
pros
třed
ky
- 
pod 
vede
ním 
učite
le 
rozví
jí 
vlast
ní 
hud
ební 
před

- je schopen 
samostatně 
nastudovat 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- hraje 
přiměřen
ě obtížné
skladby z
listu
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:  PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296

HRA NA VIOLONCELLO – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na smyčcové 
nástroje

Studijní zaměření: Hra na violoncello
II. stupeň –
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na violoncello 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1-3 1-3 1-3 1-3 4-12

8-16

Předmět HRA NA VIOLONCELLO

Předmět HRA NA VIOLONCELLO

II. stupeň základní studium
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Očekávan
é výstupy

      Žák

- využívá 
volného pohybu 
levé ruky po 
celém hmatníku 
a široké 
spektrum druhů 
smyků

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
prstokladové, 
smykové a 
výrazové 
varianty při 
nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytváří 
si 
názor 
na 
vlastní 
i 
slyšeno
u 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a 
dokáže
jej 
vhodně
prezent
ovat a 
obhájit

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle 
vlastního výběru

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č
n
í
k

1. - pracuje s barvou a 
kvalitou tónu pod 
vedením učitele

- 
poslouc
há 
skladby
dle 
svého 
zájmu

- navštěvuje 
koncerty a 
kulturní akce 
- v dialogu 
s učitelem 
objevuje nové 
hudební styly

2. - s pomocí - - navštěvuje 
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učitele tvoří 
prstoklady a 
smyky

poslouc
há 
skladby
dle 
svého 
zájmu

koncerty a 
kulturní akce
- objevuje nové 
hudební styly a 
hodnotí je

3. - s připomínkami
učitele tvoří 
prstoklady a 
smyky

- pracuje s barvou a 
kvalitou tónu 
s připomínkami učitele

- 
poslouc
há 
skladby
dle 
svého 
zájmu

- navštěvuje 
koncerty a 
kulturní akce

4. - samostatně 
řeší smykové a 
prstokladové  
varianty

- samostatně pracuje 
s barvou a kvalitou tónu

- si 
tvoří 
svůj 
hudebn
í 
rozhled
- 
dokáže 
ocenit 
kvalitu 
hudebn
ího díla

- sám vyhledává
zajímavá témata
pro svůj nástroj 
z dostupných 
pramenů - 
navštěvuje 
koncerty a 
kulturní akce

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium
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Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA KONTRABAS

CHARAKTERISTIKA

Kontrabas je největším nástrojem z rodiny smyčcových nástrojů, která ještě obsahuje housle, violu, a violoncello. V současné
době je kontrabas v celosvětovém měřítku jedním z hudebních nástrojů, který má své místo v širokém spektru žánrů jako 
nástroj sólový i doprovodný a skladatelé mu věnují nemalou pozornost. Je nepostradatelným v hudbě klasické, ale i ve folku, 
jazzu, alternativě i v hudbě folklórní.

Přijímáme žáky již od pěti let. Mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté:  Hudební dílničku a v následném 
roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při 
hře na zvolený hudební nástroj nebo základy techniky sólového zpěvu.

Studijní zaměření Hra na kontrabas je realizováno v těchto předmětech: 
Hra na kontrabas (1 hodina týdně po celou dobu studia), Praxe v souboru (1-3 hodiny týdně od 4. ročníku I. stupně) a
Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).

Mimořádně talentovaným žákům lze studium předmětu Hra na housle rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň mohou navštěvovat předmět Hudební nauka
jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na odborné studium. (pod tabulku jako poznámku č.1?)

Hra na kontrabas
Hra na tento nástroj klade nároky na fyziologické, hudební a intelektuální dispozice hráče, současně se však plně rozvíjí 
všechny složky jeho hudebních schopností, jako je smysl pro intonaci, rytmus, kvalitu tónu a přirozené frázování. Obohacuje 
jeho citové vnímání a rozvíjí nejen všechny složky hudebních schopností, ale také estetické cítění a morálně volní vlastnosti 
potřebné k formování charakteru mladého člověka. Se studiem hry na kontrabas je možné začínat již ve školním věku na 
nástroj přiměřené velikosti.
Studium je nastaveno tak, aby každý žák získal takové základy hudebního vzdělání, které by mu umožnilo uplatnit se podle 
svých schopností a zájmů jako dobrý amatér a spolutvůrce kulturního života nebo si zvolit orientaci a přístup profesionální. Je
třeba přihlédnout, že zvládnutí technických nároků předmětu je jen prostředkem k dosažení vytyčeného cíle a musí jít ruku 
v ruce s celkovým a všeobecně kulturním rozvojem osobnosti žáka. Nástroje pronajímá škola dle potřeb žáka.

Praxe v souboru

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 136/492



Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke kolektivnímu projevu. Učí se smyslu pro spolupráci a pro 
kolektivní odpovědnost, řeší při nácviku skladeb pokročilejší technické a nástrojové problémy, rozvíjí svůj vztah k hudbě.
Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry ve smyčcovém souboru (2-3 hodiny) nebo komorní hrou (1 hodina), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky 
(pěvecké soubory). (pod tabulku jako poznámku č.2?)

Hudební nauka
Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, které jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění
studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho poučené prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní 
interpretaci nebo tvorbě.

HRA NA KONTRABAS – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na smyčcové 
nástroje

Studijní zaměření: Hra na kontrabas
I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Hra na kontrabas 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1-3 1-3 1-3 1-3 4-12
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16-28
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Předmět HRA NA KONTRABAS

Předmět HRA NA KONTRABAS
I. stupeň základní studium

Očekávané
výstupy

      Žák

- využívá 
při hře 
všechny 
možnosti 
barevného 
a 
dynamickéh
o odstínění 
kvalitního 
tónu a 
obtížnější 
způsoby 
smyku

- využívá 
plynulé 
výměny do 
vyšších 
poloh, 
zvládá 
základní 
dvojhmaty

- orientuje se v 
zápise 
interpretovanýc
h skladeb, 
rozeznává jejich
základní členění,
tóninové vztahy 
a stavbu 
melodie

- pod 
vedení
m 
učitele 
rozvíjí 
vlastní 
hudebn
í 
předsta
vy a 
vnímá 
odlišno
sti 
výrazo
vých 
prostře
dků 
hudby 
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů

- samostatně 
nastuduje přiměřeně 
obtížnou skladbu

- 
zvl
ád
á 
hr
u 
při
m
ěř
en
ě 
ob
tíž
ný
ch
skl
ad
eb
z 
list
u

- uplatňuje se při hře v 
komorních, souborových 
nebo orchestrálních 
uskupeních

Ročník - hraje pizzicato 
- je schopen držení a 
postoje u nástroje
- popíše svůj nástroj

-
 
h
r
a
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j
e
 
v
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v
é
 
(
z
á
k
l
a
d
n
í
)
 
p
o
l
o
z
e
-
 
r
o
z
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v
í
j
í
 
s
p
r
á
v
n
é
 
p
o
s
t
a
v
e
n
í
 
r
u
k
y

- umí držet smyčec a vést
ho po strunách

-
 
h
r
a
j
e

- orientuje se na 
hmatníku v půlové 
poloze ve spojení 
s notovým zápisem

- se 
připravuje pro
souhru
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v
š
e
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h
 
s
t
r
u
n
á
c
h
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-
 
p
ř
i
 
h
ř
e
 
v
y
u
ž
í
v
á
 
h
r
u
 
n
a
 
p
r
á
z
d
n
ý
c
h
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s
t
r
u
n
á
c
h

-si upevňuje správné 
držení smyčce
- hraje détaché
- hraje legato na jedné 
struně
- rozlišení p a f

-
 
v
y
u
ž
í
v
á
 
h
r
u
 
v
 
p
r
v
n
í
 
p
o
l

- orientuje se 
v jednoduchých 
hudebních útvarech a 
v jejich notovém zápisu

- hraje zpaměti 
krátkou píseň či 
skladbu

- se 
připravuje pro
souhru
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o
z
e

- hra legato přes struny, 
détaché, martelé

- orientuje se 
v notovém zápise 
v první poloze

- rozvíjí 
schopnos
t hrát z 
listu 

-hraje crescendo 
decrescendo
- hraje různé rytmy 
v taktech čtvrťových

-
 
z
v
l
á
d
á
 
v
ý
m
ě
n
u
 
p
o
l
o
h
 
z
e
 

- orientuje se 
v jednoduchých 
hudebních útvarech
- vnímá náladu skladby
a je to schopen vyjádřit
dosud probranými 
výrazovými prostředky

- 
posl
ouch
á 
skla
dby 
dle 
svéh
o 
zájm
u
- 
pozn
ává 
hud
ební 
liter
atur
u

- rozvíjí smysl pro 
samostudium

- rozvíjí 
schopnos
t hrát z 
listu
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z
á
k
l
a
d
n
í
 
d
o
 
p
r
v
n
í
 
p
o
l
o
h
y

- hraje různé rytmy 
v taktech čtvrťových a 
osminových
- žák dokáže popsat 
tvorbu vibrata a předvede
nácvik

 
-
 
u
ž
í
v
á
 
h

- 
navš
těvu
je 
konc
erty 
a 
kult
urní 
akce

- rozvíjí smysl pro 
samostudium

- rozvíjí 
schopnos
t hrát z 
listu
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r
u
 
v
 
d
r
u
h
é
 
p
o
l
o
z
e

- 
rozví
jí 
tóno
vou 
kult
uru 
před
nesu

- hraje složitější rytmické
útvary (předtaktí, 
ligatura)
- cvičným způsobem 
hraje vibrato
- hraje staccato

-
 
r
ů
z
n
é
 
v
ý
m
ě
n
y
 
p
o

- s pomocí učitele 
provede hudební 
frázování a odstínění 
hry

- 
vním
á 
nála
du 
skla
dby 
a je 
to 
scho
pen 
vyjá
dřit 
dosu
d 
prob
raný

- je schopen 
samostatně 
nastudovat 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- zvládá 
přiměřen
ě 
obtížnou 
hru z 
listu
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l
o
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n
a
 
j
e
d
n
é
 
s
t
r
u
n
ě
 
i
 
n
a
 
s
t
r
u
n
u
 
s
o

mi 
výra
zový
mi 
pros
třed
ky
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l
á
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h
r
u
 
d
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o
j
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v
u
k
ů
 
a
 
z
á
k

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 148/492



l
a
d
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d
v
o
j
h
m
a
t
ů

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:  PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA KONTRABAS – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na smyčcové 
nástroje

Studijní zaměření: Hra na kontrabas
II. stupeň –
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na kontrabas 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1-3 1-3 1-3 1-3 4-12

8-16
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Předmět HRA NA KONTRABAS

Předmět HRA NA KONTRABAS

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

      Žák

- využívá 
volného pohybu 
levé ruky po 
celém hmatníku 
a široké 
spektrum druhů 
smyků

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
prstokladové, 
smykové a 
výrazové 
varianty při 
nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytváří 
si 
názor 
na 
vlastní 
i 
slyšeno
u 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a 
dokáže
jej 
vhodně
prezent
ovat a 
obhájit

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle 
vlastního výběru

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č

1. - pracuje s barvou a 
kvalitou tónu pod 
vedením učitele

- 
poslouc
há 
skladby

- navštěvuje 
koncerty a 
kulturní akce 
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n
ík

dle 
svého 
zájmu

2. - s pomocí 
učitele tvoří 
prstoklady a 
smyky

- 
poslouc
há 
skladby
dle 
svého 
zájmu

- navštěvuje 
koncerty a 
kulturní akce

3. - s připomínkami
učitele tvoří 
prstoklady a 
smyky

- pracuje s barvou a 
kvalitou tónu 
s připomínkami učitele

- 
poslouc
há 
skladby
dle 
svého 
zájmu

- navštěvuje 
koncerty a 
kulturní akce

4. - samostatně 
řeší smykové a 
prstokladové  a 
výrazové 
varianty

- samostatně pracuje 
s barvou a kvalitou tónu

- 
dokáže 
ocenit 
kvalitu 
hudebn
ího díla

- sám vyhledává
zajímavá témata
pro svůj nástroj 
z dostupných 
pramenů
- navštěvuje 
koncerty a 
kulturní akce
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

CHARAKTERISTIKA

Cílem studijního zaměření Hra na zobcovou flétnu je seznámit žáka se všemi typy tohoto nástroje i s jeho bohatou hudební
literaturou a vybavit ho takovými hráčskými dovednostmi a teoretickými znalostmi, aby se mohl uplatnit jako schopný 
samostatný hudebník, sólově či v různých komorních souborech. Zprostředkovat mu vstup do světa hudby a vést jej 
k celoživotní radosti z muzicírování.
Hra na zobcovou flétnu vede děti zábavnou formou ke správnému dýchání a zdravému fyziologickému postoji, proto je často 
doporučována lékaři jako nástroj podporující významně léčbu astmatu. Zobcová flétna je též vhodným přípravným nástrojem 
pro většinu dalších dechových nástrojů, zejména pro příčnou flétnu, klarinet a saxofon.
Přijímáme žáky již od pěti let. Mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté: 
Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře.
Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky 
a dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj nebo základy techniky sólového zpěvu. 
Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu je realizováno v těchto předmětech: 
Hra na zobcovou flétnu (1 hodina týdně po celou dobu studia), Praxe v souboru (1 hodina týdně od 4. ročníku I. stupně) 
a Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).
Hra na zobcovou flétnu 
Smyslem tohoto předmětu je naučit žáka praktické hře na nástroj. Při hře na zobcovou flétnu se žák naučí orientovat 
v notovém zápise a analyzovat rytmus. Seznámí se s technikou bráničního dýchání, nasazením tónu i jeho správným 
tvořením, dosáhne dle svých dispozic co možná nejvyššího stupně prstové techniky a seznámí se základy hudební 
interpretace. Při výuce a koncertech je zpravidla využíván klavírní doprovod, někdy i kvalitní zvukové nahrávky. V nižších 
ročnících je výuka zpravidla realizována ve skupincedvou žáků, ve vyšších ročnících je výuka individuální. O zařazení žáka do 
typu výuky rozhoduje třídní učitel na základě schopností a zájmu žáka.
Praxe v souboru
Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke kolektivnímu projevu. Učí se
smyslu pro spolupráci a pro kolektivní odpovědnost, při nácviku skladeb řeší pokročilejší technické a nástrojové problémy, 
rozvíjí svůj vztah k hudbě.
Hudební nauka
Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, které jsou nutné 
k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho poučené prohloubené 
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vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě.

HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje

Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na zobcovou flétnu rozšířit až o jednu hodinu týdně a 

zároveň moh--ou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován komorní hrou (duo, trio nebo kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit 
jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem
na základě jeho schopností a zájmu.

Předmět HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

Předmět HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
I. stupeň základní studium

Očekávané
výstupy

Žák

- využívá při 
hře všechny 
získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti s 

- využívá 
dynamiku, 
tempové rozlišení, 
frázování a 
agogiku v celém 
rozsahu nástroje

- interpretuje 
přiměřeně 
obtížné skladby 
různých stylů a 
žánrů podle 
svých 

- samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- ovládá 
elementární 
transpozici 
úměrně svým 
schopnostem

- uplatňuje se 
při hře v 
komorních, 
souborových 
nebo 
orchestrálních 
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důrazem 
na tvoření a 
kvalitu tónu

individuálních 
schopností

uskupeních

Ročník 1. -
 
v
y
u
ž
í
v
á
 
z
á
k
l
a
d
n
í
 
n
á
v
y
k
y
 
z
í
s
k
a

-hraje 
jednoduchou 
skladbu nebo 
lidovou píseň 
dle svých 
dispozic
- předvede je 
při pódiovém 
vystoupení

- dbá na 
pravidelnou 
domácí přípravu 
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2. -
 
v
y
u
ž
í
v
á
 
s
p
r
á
v
n
é
 
n
á
v
y
k
y
 
z
í
s
k
a
n
é
 
v
 

- rozliší 
dynamiku (p – f)
- uplatní 
základní tempa 
(pomalu, rychle)

- hraje 
s doprovodem 
- hraje 
jednoduchá 
dvojhlasá 
cvičení

- dbá na účelně 
rozvrženou 
domácí přípravu
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3. -
 
z
d
o
k
o
n
a
l
í
 
p
r
s
t
o
v
o
u
 
t
e
c
h
n
i
k
u
 
(
s
p
r
á

- rozliší 
dynamiku 
(p – mf - f)
- uplatní 
základní tempa 
(pomalu, 
středně rychle, 
rychle)
- předvede na 
základní úrovni 
agogiku
- rozvine své 
melodicko-
rytmické cítění a
smysl pro frázi

- předvede hru 
s doprovodem 
- hraje 
dvojhlasá 
cvičení, 
respektuje hru 
spoluhráče a 
udrží daný 
rytmus a 
melodii
- hraje skladby 
různého 
charakteru
- na elementární
úrovni hraje 
z listu 
jednoduché 
skladby 
(obtížnost 
prvního ročníku)

- v malé písňové
formě rozliší její 
části, tuto 
znalost uplatní 
při interpretaci 
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4. -
 
d
á
l
e
 
z
d
o
k
o
n
a
l
í
 
p
r
s
t
o
v
o
u
 
a
 
d
e
c
h
o
v
o

- při hře uplatní 
širší rejstřík 
dynamických a 
tempových 
rozlišení
- postupně hraje
skladby ve 
vyšších tempech
dle svých 
motorických 
schopností 
- dále zdokonalí 
své melodicko-
rytmické cítění a
smysl pro frázi 

- hraje kratší 
skladby nebo 
jednotlivé věty 
skladeb různých
historických 
období 
s doprovodem
- hraje z listu 
technicky 
jednodušší 
skladby

- dbá na účelnou
domácí příprav, 
samostatně si ji 
rozvrhne
- vypracuje 
technicky 
obtížnější 
pasáže skladby 
pod vedením 
učitele

- použije 
základní 
návyky a 
dovednosti a 
uplatní je 
v komorním 
uskupení
(respektuje 
ostatní členy 
souboru, 
uplatní 
všechny 
získané 
dovednosti 
z individuálníc
h hodin)
- vypracuje 
party pro 
komorní hru 
pod vedením 
učitele 
- vyjádří svůj 
díl 
odpovědnosti 
a práce ve 
vztahu ke 
konečnému 
výsledku
- v rámci 
předmětu 
Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru
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5. -
 
u
p
l
a
t
n
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c
e
l
ý
 
t
ó
n
o
v
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o
z
s
a
h
 
n
á
s
t
r
o

-  pod vedením 
učitele označí 
vhodná místa 
pro nádech 
s citem pro 
danou hudební 
frázi ve 
skladbách 
s jednoduchou 
formální 
strukturou

- hraje delší 
skladby nebo 
jednotlivé věty 
skladeb různých
historických 
období 
s doprovodem
- při interpretaci
uplatní 
jednodušší 
melodické 
ozdoby
- hraje z listu 
technicky 
náročnější 
skladby 
repertoáru

- samostatně 
vypracuje 
technicky 
obtížnější 
pasáže skladby 
- navrhne 
základní 
dynamiku a 
agogiku 

- využívá 
základní 
návyky a 
dovednosti, 
potřebné pro 
komorní hru
 (respektuje 
ostatní členy 
souboru, 
uplatní 
všechny 
získané 
dovednosti 
z individuálníc
h hodin)
- vypracuje 
party pro 
komorní hru 
pod vedením 
učitele
- v rámci 
předmětu 
Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru
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6. -
 
h
r
a
j
e
 
s
t
u
p
n
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c
e
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t
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n
i
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k
é
 
k
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n
t
a
k
o
r

-  pod vedením 
učitele označí 
vhodná místa 
pro nádech 
s citem pro 
danou hudební 
frázi ve 
skladbách se 
složitější 
formální 
strukturou

- hraje skladby 
na sopránovou a
altovou flétnu 
s využitím 
melodických 
ozdob

- uplatní ve 
svém výrazově 
náročnější 
skladby

- vysvětlí pojem 
transpozice a 
transponuje na 
elementární úrovni

- uplatní své 
dovednosti, 
potřebné pro 
komorní hru
- dbá na 
přesnou souh
ru a čistou 
intonaci
- party na 
komorní hru 
vypracuje 
samostatně 
při domácí 
přípravě
- orientuje se
v hraných 
skladbách 
(čtení 
Partitur)
- při hře 
použije 
všechny 
druhy 
zobcových 
fléten dle 
svých 
fyzických 
schopností
- v rámci 
předmětu 
Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru
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ř
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n
y
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t

- sám určí 
vhodná místa 
pro nádech 
s citem pro 
danou hudební 
frázi 
- uplatní celou 
škálu 
dynamických 
rozdílů při hře na
zobcovou flétnu,
respektuje její 
omezení a 
použije ji citlivě 
s ohledem na 
intonaci  
- respektuje 
tempová a 
agogická 
rozlišení a umí je
správně používat

- všechny 
získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti a 
znalosti využívá 
při interpretaci 
nejen skladeb 
s doprovodem, 
ale i sólových
- pravidelně 
vystupuje na 
interních, 
případně 
veřejných, 
vystoupeních

- při 
samostatném 
nastudování 
přiměřeně 
obtížné skladby 
využívá všechny
dostupné 
výrazové 
prostředky 
včetně 
dynamiky, 
agogiky a 
melodických 
ozdob

- užívá transpozici 
elementární úrovni

- dále 
zdokonalí své
dovednosti, 
potřebné pro 
komorní hru
- dbá na 
přesnou souh
ru a čistou 
intonaci
- party na 
komorní hru 
vypracuje 
samostatně 
při domácí 
přípravě
- v rámci 
předmětu 
Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 167/492



Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde: PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na zobcovou flétnu rozšířit až o jednu hodinu týdně a 

zároveň mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován komorní hrou (duo, trio nebo kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit 
jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem
na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

Předmět HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

Žák

- uplatňuje 
všechny 
doposud získané
znalosti a 
dovednosti v 
celém rozsahu 
nástroje

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
problematiku 
nástrojové 
techniky včetně 
základní péče o 
nástroj, dýchání, 
frázování, výrazu
při nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytvoří 
si 
názor 
na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a tento
svůj 
názor 
zformul
uje

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle 
vlastního výběru

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č
n
ík

1. - využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení, 
frázování a 
agogiku v celém 
rozsahu nástroje

- dále rozvíjí kvalitu tónu, 
dbá na kultivované 
nasazení ve všech 
polohách nástroje

- 
využívá
znalostí
získaný
ch při 
studiu 
I. 
stupně 
(dynam
ika, 

- využívá 
poslechu skladeb
různých žánrů a 
historických 
stylů k svému 
dalšímu 
hudebnímu růstu
- je motivován 
k návštěvě 
kulturních akcí 

- využívá dle 
svých fyzických 
dispozic všech 
typů zobcových 
fléten
při práci v 
souborech 
- v rámci 
předmětu Praxe 
v souboru 
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agogika
, 
alterna
tivní 
hmaty, 
melodic
ké 
ozdoby
, 
artikula
ce)

v regionu 
(koncerty, 
divadelní a 
taneční 
představení, 
výstavy)

praktikuje 
komorní hru

2. - dbá na další rozvoj 
kvality tónu, na jeho 
barvu, na jeho 
kultivované nasazení ve 
všech polohách nástroje a
úměrně ke kvalitě svého 
nástroje

- samostatně 
formuluje svůj 
názor na 
navštívenou 
kulturní akci

- využívá dle 
svých fyzických 
dispozic všech 
typů zobcové 
flétny
při práci 
v souborech
- uplatní aktivní 
přístup ke 
kolektivní 
interpretaci, 
navrhne možná 
interpretační 
řešením
- v rámci 
předmětu Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru
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3. - sám 
ve 
studov
ané 
skladbě
vyprac
uje 
dynami
ku, 
agogik
u, 
alterna
tivní 
hmaty, 
melodic
ké 
ozdoby
i 
artikula
ci, a 
obhájí 
svůj 
názor

- posoudí a 
vyhodnotí 
předkládané 
skladby
- vybere si část 
svého studijního 
repertoáru dle 
svého zájmu

- využívá dle 
svých fyzických 
dispozic všech 
typů zobcové 
flétny
při práci 
v souborech
- uplatní aktivní 
přístup ke 
kolektivní 
interpretaci, 
navrhne možná 
interpretační 
řešením
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4. - respektuje 
tempová a 
agogická 
rozlišení a 
používá je 
s ohledem na 
danou skladbu, 
na období jejího 
vzniku a 
zákonitostí při 
její interpretaci, 
a to i při hře z 
listu

- využívá dle 
svých fyzických 
dispozic všech 
typů zobcové 
flétny
při práci 
v souborech
- uplatní aktivní 
přístup ke 
kolektivní 
interpretaci, 
navrhne možná 
interpretační 
řešením

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

CHARAKTERISTIKA

Cílem studijního zaměření Hra na příčnou flétnu je seznámit žáka s nástrojem, s jeho historií a využitím, s jeho bohatou 
hudební literaturou a vybavit ho takovými hráčskými dovednostmi a teoretickými znalostmi, aby se mohl uplatnit jako 
schopný samostatný hudebník, sólově či v různých komorních souborech či orchestrech. Zprostředkovat mu vstup do světa 
hudby a vést jej k celoživotní radosti z muzicírování. 
Hra na dechový nástroj vede děti zábavnou formou ke správnému dýchání a zdravému fyziologickému postoji, proto je 
často doporučována lékaři jako činnost, která významně pozitivně ovlivňuje léčbu astmatu. ZUŠ Chrudim vlastní školní 
příčné flétny, které lze začínajícím žákům zapůjčit.
Přijímáme žáky již od pěti let .Mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté: Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře.
Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj nebo základy 
techniky sólového zpěvu.
O přijetí žáka do 1. ročníku I. stupně základního studia hry na příčnou flétnu rozhoduje pedagog na základě fyzických dispozic žáka.
Žáci, kteří nemají potřebné fyzické předpoklady ke hře na příčnou flétnu (většinou pěti až osmiletí), plní očekávané výstupy na flétnu zobcovou. Hrou na tento přípravný nástroj získají 
základní dovednosti hráče na dechový nástroj (přirozený pružný postoj, správné uvolněné držení nástroje, elementární dovednost bráničního dýchání), které později, až více vyspějí 
(přibližně od devíti let), využijí při hře na příčnou flétnu. 

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu je realizováno v těchto předmětech: Hra na příčnou flétnu (1 hodina týdně po 
celou dobu studia), Praxe v souboru (1 hodina týdně od 4. ročníku I. stupně) a Hudební nauka (1 hodina týdně 1.– 5. 
ročník I. stupně).
Hra na příčnou flétnu - Smyslem tohoto předmětu je naučit žáka praktické hře na nástroj. Při hře na příčnou flétnu se 
žák naučí orientovat v notovém zápise a analyzovat rytmus. Seznámí se s technikou bráničního dýchání, nasazením tónu i 
jeho správným tvořením, dosáhne dle svých dispozic co možná nejvyššího stupně prstové techniky a seznámí se základy 
hudební interpretace. Při výuce a koncertech je zpravidla využíván klavírní doprovod, někdy i kvalitní zvukové nahrávky.
Praxe v souboru - Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke 
kolektivnímu projevu. Učí se smyslu pro spolupráci a pro kolektivní odpovědnost, při nácviku skladeb řeší pokročilejší 
technické a nástrojové problémy, rozvíjí svůj vztah k hudbě.
Hudební nauka - Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, 
které jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho 
poučené prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě.
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HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU – I. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje

Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na příčnou flétnu rozšířit až o jednu hodinu týdně a 

zároveň mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován komorní hrou (duo, trio nebo kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit 
jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem
na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

Předmět HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU
I. stupeň základní studium

Očekávan
é výstupy

Žák

- využívá při hře
všechny získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti s 
důrazem 
na tvoření a 
kvalitu tónu

- využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení, 
frázování a 
agogiku v celém 
rozsahu nástroje

- interpretuje 
přiměřeně 
obtížné skladby 
různých stylů a 
žánrů podle 
svých 
individuálních 
schopností

- samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- ovládá 
elementární 
transpozici 
úměrně svým 
schopnostem

- uplatňuje se 
při hře v 
komorních, 
souborových 
nebo 
orchestrálních 
uskupeních

R
o
č
n
í
k

1. - navazuje na 
základní návyky 
získané v PHV 
- se  seznamuje 
s nástrojem, 
jeho využitím a 
pravidelnou 
údržbou
- se seznamuje 
se základními 
návyky: 
uvolněný postoj,
držení nástroje, 
nasazení a 
tvoření tónu, 
dechová 
technika
- správně umístí
náustek flétny 
na rty
-  tvoří tón 

- si zvyká na 
pravidelnou 
domácí přípravu
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nejdříve na 
hlavici, později 
na nástroj 
s hlavicí 
zahnutou
- užívá tónový 
rozsah  f1 – c2

2. - upevňuje a 
prohlubuje 
správné návyky 
získané v 1. 
ročníku
- předvede 
techniku hry 
portamento a 
legato
- upevňuje 
funkci rtů a 
jazyka
- užívá tónový 
rozsah 
d1 – d2
- dbá na 
sebekontrolu při 
hře

- rozlišuje 
dynamiku 
(p – f)
- rozlišuje 
základní tempa 
(pomalu, rychle)

- hraje 
s doprovodem
- hraje 
dvojhlasá 
cvičení
- hraje lidové 
písně a 
jednoduché 
skladby

- dbá na 
rozvržení 
domácí přípravy
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3. - rozvíjí 
prstovou 
techniku 
(správná 
koordinace prstů
a jazyka)
-rozvíjí 
dechovou 
techniku (rovný 
tón 
s uvědomělou 
dechovou 
oporou, plynulý 
nádech a 
výdech)
-kontroluje svůj 
postoj a správné
držení
-si zvyká na hru 
s metronomem
-hraje stupnice 
a tónový 
kvintakord do 
2 
předznamenání 
v daném 
rozsahu
- užívá tónový 
rozsah     d1 –
g2

- používá 
dynamiku
 (p-m f-f)
- rozlišuje 
základní tempa 
(pomalu, 
středně rychle, 
rychle)
- užívá na 
základní úrovni 
agogiku
- rozvíjí své 
melodicko-
rytmické cítění a
smysl pro frázi

- hraje s 
doprovodem
- hraje 
dvojhlasá 
cvičení, 
respektuje hru 
spoluhráče a 
udrží daný 
rytmus a melodii
-interpretuje 
skladby různého
charakteru
- na elementární
úrovni hraje 
z listu 
jednoduché 
skladby 
(obtížnost 1. 
ročníku)

- v malé písňové
formě rozliší její 
části, tuto 
znalost uplatní 
při interpretaci
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4. - rozvíjí dále 
prstovou a 
dechovou 
techniku
- pracuje na 
kvalitě tónu a 
nasazení, na 
odlehčení 
nátisku
- dle svých 
dechových 
schopností hraje
s vibratem
- používá 
artikulace 
portamento,
 legato, staccato
- 
hraje jednoduch
é melodické 
ozdoby
- hraje stupnice 
a obraty 
tónického 
kvintakordu 
v daném 
rozsahu do 3
 předznamenání
- užívá tónový 
rozsah
  c1-  c3 dle 
svých dispozic 
s důrazem na 
kvalitu tónu
-dle svých 

- při hře 
uplatňuje širší 
rejstřík 
dynamických a 
tempových 
rozlišení
- postupně hraje
ve vyšších 
tempech dle 
svých možností
- dále 
prohlubuje své 
melodicko-
rytmické cítění a
smysl pro frázi

 -hraje kratší 
skladby různých 
historických 
období 
s doprovodem
- hraje z listu 
technicky 
jednodušší 
skladby

- samostatně si 
rozvrhne svoji 
domácí přípravu 
na výuku
- studuje 
technicky 
obtížnější 
pasáže skladby 
pod vedením 
učitele

-si osvojuje 
základní návyky 
a dovednosti, 
potřebné pro 
komorní hru
- studuje party 
pro komorní hru 
pod vedením 
učitele
- se učí 
zodpovědnosti 
za svůj díl práce 
ve vztahu ke 
konečnému 
výsledku
- v rámci 
předmětu Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru 
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5. - rozvíjí dále 
prstovou  
techniku a  
prohlubuje 
kapacitu dechu
 - dbá na kulturu
tónu a nasazení
- nasazuje 
s větší jistotou 
tóny ve vyšších 
polohách
- učí se 
uvědoměle 
pracovat 
s dechem 
v delších frázích
 - používá 
artikulace: 
portamento, 
legato, staccato,
dvojité staccato
- hraje stupnice,
tónické 
kvintakordy, 
septakordy a 
jejich obraty do 
4 
předznamenání
-užívá tónový 
rozsah 
c1- e3

- pod vedením 
učitele označí 
vhodná místa 
pro nádech 
s citem pro 
danou hudební 
frázi ve 
skladbách 
s jednoduchou 
formální 
strukturou

- hraje delší 
skladby nebo 
jednotlivé věty 
skladeb různých 
historických 
období 
s doprovodem
- při interpretaci
- -   uplatňuje 
jednodušší 
melodické 
ozdoby
- hraje z listu 
technicky 
náročnější 
skladby

-samostatně 
nastuduje 
technicky 
obtížnější 
pasáže skladby
- samostatně 
navrhne 
základní 
dynamiku a 
agogiku

-si upevňuje 
základní návyky 
a dovednosti, 
potřebné pro 
komorní hru
- dbá na 
přesnou souhru 
a čistou intonaci
- samostatně si 
rozvrhne domácí
přípravu partů 
pro komorní hru
- v rámci 
předmětu Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru

6. - neustále 
zvyšuje techniku
hry na nástroj

-pod vedením 
učitele označí 
vhodná místa 

- interpretuje 
skladby 
s využitím 

- rozšiřuje svůj 
repertoár o 
výrazově 

-prohlubuje dále
své dovednosti, 
potřebné pro 
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- uplatňuje širší 
škálu 
melodických 
ozdob
- hraje stupnice,
tónové 
kvintakordy, 
septakordy a 
jejich obraty
- užívá tónový 
rozsah c1-g3

pro nádech s 
citem pro danou
hudební frázi ve 
skladbách se 
složitější 
strukturou

melodických 
ozdob

náročnější 
skladby

komorní hru
- dbá na 
přesnou souhru 
a čistou intonaci
- je veden 
k samostatné 
domácí přípravě 
partů pro 
komorní hru
- v rámci 
předmětu Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru

7. - využívá při hře
všechny získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti 
s důrazem na 
tvoření a kvalitu
tónu
-předvede 
dvojité i trojité 
staccato
- dle svých 
dechových 
schopností 
uplatňuje hru 
vibrato
- hraje stupnice,
tónické 
kvintakordy, 
septakordy a 

- sám určí 
vhodná místa 
pro nádech 
s citem pro 
danou hudební 
frázi
- respektuje 
tempová a 
agogická 
rozlišení a umí 
je správně 
používat

- všechny 
získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti a 
znalosti využívá 
při interpretaci 
nejen skladeb 
s doprovodem, 
ale i sólových
- pravidelně 
vystupuje na 
interních, 
případně 
veřejných 
vystoupeních
- v přípravě k 
vlastní 
interpretaci 
využívá poslech 

-samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- vysvětlí pojem 
transpozice a 
transponuje na 
elementární 
úrovni 

-prohlubuje dále
své dovednosti, 
potřebné pro 
komorní hru
- dbá na 
přesnou souhru 
a čistou intonaci
- připravuje se 
samostatně na 
výuku komorní 
hry
- v rámci 
předmětu Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru
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jejich obraty do 
6 
předznamenání 
v rychlejších 
tempech
- užívá tónový 
rozsah  
c1 –a3

doporučené 
reprodukované 
hudby

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde: PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na příčnou flétnu rozšířit až o jednu hodinu týdně a 

zároveň mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován komorní hrou (duo, trio nebo kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit 
jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem
na základě jeho schopností a zájmu.

Předmět HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

Předmět HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

- uplatňuje 
všechny 
doposud získané
znalosti a 

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
problematiku 

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytvoří 
si 
názor 

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
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Žák

dovednosti v 
celém rozsahu 
nástroje

nástrojové 
techniky včetně 
základní péče o 
nástroj, dýchání, 
frázování, výrazu
při nácviku a 
interpretaci 
skladeb

na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a tento
svůj 
názor 
zformul
uje

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

žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č
n
ík

1. - pravidelně a 
důkladně pečuje 
o nástroj
-využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení 
frázování a 
agogiku v celém 
rozsahu nástroje

- dále rozvíjí kvalitu tónu, 
dbá na kultivované 
nasazení ve všech 
polohách nástroje

- 
využívá
znalostí
získaný
ch při 
studiu 
I. 
stupně 
(dynam
ika, 
agogika
, 
melodic
ké 
ozdoby
, 
artikula
ce)

-žák navštěvuje 
kulturní akce 
v regionu -   
koncerty, 
divadelní a 
taneční 
představení, 
výstavy

-využívá svých 
hráčských 
schopností při 
práci v 
souborech

2. - pravidelně a - dále rozvíjí barvu a - - samostatně - využívá svých 
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důkladně pečuje 
o nástroj (zná 
kontakty na 
nástrojaře)

kvalitu tónu, dbá na 
kultivované nasazení ve 
všech polohách nástroje

rozšiřuj
e 
spektru
m 
znalostí
získaný
ch při 
studiu 
I. 
stupně 
a užívá
je při 
interpr
etaci 
(dynam
ika, 
agogika
, 
melodic
ké 
ozdoby
, 
artikula
ce) 

zformuluje  svůj 
názor na 
navštívenou 
kulturní akci

hráčských 
schopností při 
práci v 
souborech
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3. - pracuje s barvou a 
kvalitou tónu úměrně ke 
kvalitě svého nástroje i 
svých dispozic

- sám 
ve 
studov
ané 
skladbě
navrhn
e 
dynami
ku, 
agogik
u, 
melodic
ké 
ozdoby
i 
artikula
ci, svůj
názor 
umí 
zdůvod
nit

- žák si 
samostatně volí 
část repertoáru 
dle svého zájmu

- využívá svých 
hráčských 
schopností při 
práci 
v souborech
- aktivně 
přistupuje ke 
kolektivní 
interpretaci, 
navrhuje možná 
řešení
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4. - respektuje 
tempová a 
agogická 
rozlišení a umí je
správně 
používat, a to i 
při hře z listu

- sám 
ve 
studov
ané 
skladbě
určí 
dynami
ku, 
agogik
u, 
melodic
ké 
ozdoby
i 
artikula
ci, 
navrhn
e i více 
variant 
řešení, 
svůj 
názor 
umí 
zdůvod
nit

- žák si 
samostatně volí 
část repertoáru 
dle svého zájmu

- využívá svých 
hráčských 
schopností při 
práci 
v souborech
- aktivně 
přistupuje ke 
kolektivní 
interpretaci, 
navrhuje možná 
řešení a umí svůj
názor obhájit

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA HOBOJ

CHARAKTERISTIKA

Cílem studijního zaměření Hra na hoboj je seznámit žáka s historií tohoto nástroje, s jeho uplatněním v současnosti jak na 
poli klasické, tak i populární hudby, i s jeho bohatou hudební literaturou, a vybavit ho takovými hráčskými dovednostmi a 
teoretickými znalostmi, aby se mohl uplatnit jako schopný samostatný hudebník, sólově či v různých komorních souborech.
Hra na dechový nástroj vede děti zábavnou formou ke správnému dýchání a zdravému fyziologickému postoji, proto je často 
doporučována lékaři jako činnost, která významně pozitivně ovlivňuje léčbu astmatu. 
Přijímáme žáky již od pěti let.Mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté: Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů 
může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj nebo základy techniky 
sólového zpěvu. 

O přijetí žáka do 1. ročníku I. stupně základního studia hry na hoboj rozhoduje pedagog na základě fyzických dispozic žáka.
Žáci, kteří nemají potřebné fyzické předpoklady ke hře na hoboj (většinou pěti až osmiletí), plní očekávané výstupy na flétnu zobcovou. Hrou na tento přípravný nástroj získají základní 
dovednosti hráče na dechový nástroj (přirozený pružný postoj, správné uvolněné držení nástroje, elementární dovednost bráničního dýchání), které později, až více vyspějí (přibližně od devíti 
let), využijí při hře na hoboj. 
Studijní zaměření Hra na hoboj je realizováno v těchto předmětech: Hra na hoboj (1 hodina týdně po celou dobu studia), 
Praxe v souboru (1 hodina týdně od 4. ročníku I. stupně) a Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).
Hra na hoboj - Smyslem tohoto předmětu je naučit žáka praktické hře na nástroj. Při hře na hoboj se žák naučí orientovat v notovém zápise a analyzovat rytmus. Seznámí se s technikou 
bráničního dýchání, nasazením tónu i jeho správným tvořením, dosáhne dle svých dispozic co možná nejvyššího stupně prstové techniky a seznámí se základy hudební interpretace. Při výuce 
a koncertech je zpravidla využíván klavírní doprovod, někdy i kvalitní zvukové nahrávky.
Praxe v souboru - Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke 
kolektivnímu projevu. Učí se smyslu pro spolupráci a pro kolektivní odpovědnost, řeší při nácviku skladeb pokročilejší 
technické a nástrojové problémy, rozvíjí svůj vztah k hudbě. 
Hudební nauka - Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, 
které jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho 
poučené prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě.

HRA NA HOBOJ – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: Studijní zaměření: Hra na hoboj I. stupeň – 
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Hra na dechové nástroje základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na hoboj 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v oboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16

1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na hoboj rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 
mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován komorní hrou (duo, trio nebo kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit 
jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem
na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA HOBOJ

Předmět HRA NA HOBOJ
I. stupeň základní studium

Očekávan
é výstupy

Žák

- využívá při hře
všechny získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti s 
důrazem 
na tvoření a 
kvalitu tónu

- využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení, 
frázování a 
agogiku v celém 
rozsahu nástroje

- interpretuje 
přiměřeně 
obtížné skladby 
různých stylů a 
žánrů podle 
svých 
individuálních 
schopností

- samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- ovládá 
elementární 
transpozici 
úměrně svým 
schopnostem

- uplatňuje se 
při hře v 
komorních, 
souborových 
nebo 
orchestrálních 
uskupeních

R
o
č
n
í
k

1. - využívá 
návyky získané 
v PHV
- popíše nástroj,
jeho využitím a 
pravidelnou 
údržbou
- popíše  funkci 
hobojového 
strojku a péči o 
něj
- dbá na 
správné 
používání 
základních 
návyků: pružný 
postoj, držení 
nástroje, uložení
strojku v ústech,
nátisk a tvorba 
tónu, dechová 

-hraje 
jednoduché 
skladby nebo 
lidové písně dle 
svých dispozic
- předvede je 
při pódiovém 
vystoupení

- dbá na 
pravidelnou 
domácí přípravu
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technika 
s pevnou 
dechovou 
oporou
- hraje v 
tónovém 
rozsahu e1 až 
d2

2. - využívá 
správné návyky 
získané v 1. 
ročníku
-  dlouhé tóny 
hraje rovné 
( bez vibrata )
-užívá  techniku 
hry portamento 
a legato
- hraje v 
tónovém 
rozsahu c1 až f2
- hraje stupnici 
C dur v rozsahu 
jedné oktávy

- rozliší základní
tempa (pomalu, 
rychle)

- hraje lidové 
písně nebo 
jednoduché 
skladby 
s doprovodem 
- hraje 
jednoduchá 
dvojhlasá 
cvičení

- dbá na účelně 
rozvrženou 
domácí přípravu

3. - zdokonalí
prstovou 
techniku (dbá na
správnou  
koordinaci prstů 
a jazyka)
- zdokonalí 
dechovou 
techniku (dbá na
rovný tón 

- rozliší a na 
elementární 
úrovni použije 
dynamiku (p – 
mf - f)
- rozliší základní
tempa (pomalu, 
středně rychle, 
rychle)
- použije na 

- hraje
technicky 
jednodušší 
skladby různého
charakteru s 
doprovodem
- hraje 
dvojhlasá 
cvičení
- na elementární

- v malé písňové
formě rozliší její 
části, tuto 
znalost uplatní 
při jejím 
nastudování a 
interpretaci
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s uvědomělou a 
pevnou 
dechovou 
oporou)
- dbá na 
kultivovaný tón
- dlouhé tóny 
hraje rovné (bez
vibrata)
- použije 
artikulace: 
portamento, 
legato, staccato
- hraje 
v tónovém 
rozsahu c1 až 
g2
- hraje stupnice 
a tónické 
kvintakordy ve 
zvládnutém 
rozsahu do 1# a
do 1b

základní úrovni 
agogiku
- zdokonalí své 
melodicko-
rytmické cítění a
smysl pro frázi

úrovni hraje 
z listu 
jednoduché 
skladby 
(obtížnost 
prvního ročníku)

4. - dále  zdokonalí
prstovou a 
dechovou 
techniku (zařadí 
nácvik     
techniky hry po 
výdechu)
- dbá na 
kultivovaný tón
- dlouhé tóny 

- při hře uplatní 
širší rejstřík 
dynamických 
odstínů
- využívá širší 
škálu tempových
rozlišení
- postupně 
uplatní hru 
v rychlejších 

- hraje kratší 
skladby nebo 
jednotlivé věty 
skladeb různých 
historických 
období 
s doprovodem a 
předvede je na 
pódiovém 
vystoupení

- dbá na účelnou
domácí přípravu,
samostatně si ji 
rozvrhne
- vypracuje 
technicky 
obtížnější 
pasáže skladby 
pod vedením 
učitele

- použije 
základní návyky 
a dovednosti a 
uplatní je 
v komorním 
uskupení 
(respektuje 
ostatní členy 
souboru, uplatní 
všechny získané 
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hraje rovné (bez
vibrata)
 - využívá 
základní 
artikulace 
- dbá na 
důslednou 
sluchovou 
kontrolu
- užívá 
jednodušší 
melodické 
ozdoby
- hraje 
v tónovém 
rozsahu h až b2
- hraje stupnice 
a tónické 
kvintakordy 
s obraty ve 
zvládnutém 
rozsahu do 3# a
do 3b

tempech 
dle svých 
schopností 
- dále zdokonalí 
své melodicko-
rytmické cítění a
smysl pro frázi

- hraje z listu 
technicky 
jednodušší 
skladby

dovednosti 
z individuálních 
hodin)
- vypracuje 
party pro 
komorní hru pod
vedením učitele 
- vyjádří svůj díl 
odpovědnosti a 
práce ve vztahu 
ke konečnému 
výsledku
- v rámci 
předmětu Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru
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5. - dále zdokonalí 
svoji prstovou a 
dechovou 
techniku (dbá na
přesnou 
koordinaci prstů 
s jazykem, 
dechovou výdrž)
- zdokonalí své 
nátiskové 
schopnosti (dbá 
na pružnost, 
výdrž, nasazení)
- dbá na 
kultivovaný tón
- při hře 
dlouhých tónů 
užívá vibrato
- dbá na 
důslednou 
sluchovou 
kontrolu
- uplatní hru 
jednodušších 
melodických 
ozdob
- hraje v 
tónovém 
rozsahu b až d3
- hraje stupnice,
tónické 
kvintakordy a 
septakordy 
s obraty ve 
zvládnutém 

- při hře uplatní 
širší rejstřík 
dynamických 
odstínů (včetně 
zesilování a 
zeslabování)
- pod vedením 
učitele označí 
vhodná místa 
pro výdech a 
nádech s citem 
pro danou 
hudební frázi ve 
skladbách 
s jednoduchou 
formální 
strukturou

- hraje delší 
skladby nebo 
jednotlivé věty 
skladeb různých 
historických 
období 
s doprovodem
- při interpretaci
uplatní 
jednodušší 
melodické 
ozdoby
- hraje z listu 
technicky 
náročnější 
skladby

- samostatně 
vypracuje 
technicky 
obtížnější 
pasáže skladby 
- navrhne 
základní 
dynamiku a 
agogiku

- využívá 
základní návyky 
a dovednosti, 
potřebné pro 
komorní hru
 (respektuje 
ostatní členy 
souboru, uplatní 
všechny získané 
dovednosti 
z individuálních 
hodin)
- vypracuje 
party pro 
komorní hru pod
vedením učitele
- v rámci 
předmětu Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru
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6. - dále zdokonalí 
svoji prstovou a 
dechovou 
techniku (uplatní
přesnou 
koordinaci prstů 
s jazykem, 
dechovou výdrž)
- rozvíjí své 
nátiskové 
schopnosti (dbá 
na pružnost, 
výdrž, měkké 
nasazení)
- dbá na 
kultivovaný tón
- na dlouhých 
tónech používá 
vibrato
- dbá na 
důslednou 
sluchovou 
kontrolu
- užívá širší 
škálu 
melodických 
ozdob a 
s alternativními 
hmaty a využívá
je při hře
- hraje 
v tónovém 
rozsahu b až e3
- hraje stupnice,
tónické 

- užívá ve větší 
míře 
dynamických 
odstínů a 
agogiku
- pod vedením 
učitele označí 
vhodná místa 
pro nádech 
s citem pro 
danou hudební 
frázi ve 
skladbách se 
složitější 
formální 
strukturou

- hraje delší 
skladby nebo 
jednotlivé věty 
skladeb různých 
historických 
období 
s doprovodem 
s využitím 
jednodušších 
melodických 
ozdob

- navrhne ve 
skladbě základní
dynamiku, 
agogiku a 
jednodušší 
melodické 
ozdoby a uplatní
je při hře

- uplatní své 
dovednosti, 
potřebné pro 
komorní hru
- dbá na 
přesnou souhru 
a čistou intonaci
- využívá 
získaných 
dovedností 
k samostatnému
studiu partů pro 
komorní hru 
- orientuje se 
mezi nástroji 
patřícími do 
hobojové 
skupiny
(anglický roh, 
hoboj d ámour )
a jejich laděním
- v rámci 
předmětu Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru
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7. - využívá při hře
všechny získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti s 
důrazem 
na tvoření a 
kvalitu tónu
- dbá na 
důslednou 
sluchovou 
kontrolu
- při hře využívá
hru melodických
ozdob a 
alternativních 
hmatů
- hraje v 
tónovém 
rozsahu b až e3
- hraje stupnice,
tónické 
kvintakordy a 
septakordy 
s obraty v celém
rozsahu do 7# a
do 7b 
v rychlejších 
tempech

- určí vhodná 
místa pro 
nádech s citem 
pro danou 
hudební frázi 
- užívá  širokou 
škálu 
dynamických 
odstínů
- respektuje 
tempová a 
agogická 
rozlišení a 
uplatní je při hře

- všechny 
získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti a 
znalosti využívá 
při interpretaci 
nejen skladeb 
s doprovodem, 
ale i sólových
- pravidelně 
vystupuje na 
interních, 
případně 
veřejných 
vystoupeních
- při vlastní 
interpretaci 
využívá i 
zkušeností 
získaných při 
poslechu 
doporučených 
skladeb

- při 
samostatném 
nastudování 
přiměřeně 
obtížné skladby 
využívá všechny
dostupné 
výrazové 
prostředky 
včetně 
dynamiky, 
agogiky a 
melodických 
ozdob

- vysvětlí pojem 
transpozice a 
transponuje na 
elementární 
úrovni

- uplatní své 
dovednosti, 
potřebné pro 
komorní hru
- dbá na 
přesnou souhru 
a čistou intonaci
- orientuje se 
v hraných 
skladbách (čtení 
partitur)
- party na 
komorní hru 
vypracuje 
samostatně při 
domácí přípravě 
- v rámci 
předmětu Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru

Předmět KOMORNÍHRA
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Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde: PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296

HRA NA HOBOJ – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje

Studijní zaměření: Hra na hoboj II. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na hoboj 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na hoboj rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován komorní hrou (duo, trio nebo kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit 
jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem
na základě jeho schopností a zájmu.

Předmět HRA NA HOBOJ
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Předmět HRA NA HOBOJ

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

Žák

- uplatňuje 
všechny 
doposud získané
znalosti a 
dovednosti v 
celém rozsahu 
nástroje

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
problematiku 
nástrojové 
techniky včetně 
základní péče o 
nástroj, dýchání, 
frázování, výrazu
při nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytvoří 
si 
názor 
na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a tento
svůj 
názor 
zformul
uje

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle 
vlastního výběru

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č
n
ík

1. - dodržuje 
správné postupy
při zacházení s 
nástrojem, při 
pravidelné a 
důkladné péči o 
nástroj
- dbá na šetrné 
zacházení se 
strojkem, na 
jeho správné 
ukládání a péči o

- dbá na další rozvoj 
kvality tónu, na jeho 
kultivované nasazení ve 
všech polohách nástroje
- smysluplně užívá 
vibrata, především při hře
dlouhých tónů

- 
využívá
znalostí
získaný
ch při 
studiu 
I. 
stupně 
(dynam
ika, 
agogika
, 

- využívá 
poslechu skladeb
různých žánrů a 
historických 
stylů k svému 
dalšímu 
hudebnímu růstu
- je motivován 
k návštěvě 
kulturních akcí 
v regionu 
(koncerty, 

- v rámci 
předmětu Praxe 
v souboru 
praktikuje 
komorní hru
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něj
- využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení, 
frázování a 
agogiku při 
nácviku i veřejné
interpretaci 
různých skladeb

alterna
tivní 
hmaty, 
melodic
ké 
ozdoby
, 
artikula
ce)

divadelní a 
taneční 
představení, 
výstavy)

2. - dodržuje 
správné postupy
při zacházení s 
nástrojem, při 
pravidelné a 
důkladné péči o 
nástroj
- dbá na šetrné 
zacházení se 
strojkem, na 
jeho správné 
ukládání a péči o
něj 
- využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení, 
frázování a 
agogiku při
nácviku i veřejné
interpretaci 
různých skladeb 

-dbá na další rozvoj 
kvality tónu, na jeho 
barvu, na jeho 
kultivované nasazení ve 
všech polohách nástroje a
úměrně ke kvalitě svého 
nástroje

- uplatní aktivní 
přístup ke 
kolektivní 
interpretaci, 
navrhne možná 
interpretační 
řešením

3. - 
uplatní 

- posoudí a 
vyhodnotí 

- uplatní aktivní 
přístup ke 
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znalosti
získané
při 
předch
ozím 
studiu
- sám 
ve 
studov
ané 
skladbě
vyprac
uje 
dynami
ku, 
agogik
u, 
alterna
tivní 
hmaty, 
melodic
ké 
ozdoby
i 
artikula
ci, a 
obhájí 
svůj 
názor 

předkládané 
skladby
- vybere si část 
svého studijního 
repertoáru dle 
svého zájmu

kolektivní 
interpretaci, 
navrhne možná 
interpretační 
řešením
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4. - respektuje 
tempová a 
agogická 
rozlišení a 
používá je 
s ohledem na 
danou skladbu, 
na období jejího 
vzniku a 
zákonitostí při 
její interpretaci, 
a to i při hře z 
listu

- uplatní aktivní 
přístup ke 
kolektivní 
interpretaci, 
navrhne možná 
interpretační 
řešením

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA KLARINET

CHARAKTERISTIKA

Klarinet jako hudební nástroj má široké využití v sólové hře (od klasických koncertů po skladby soudobých autorů), komorní 
hudbě (od dechových duet až po menší komorní soubory), je standardní součástí komorních i symfonických orchestrů a hraje 

důležitou roli v mnoha hudebních žánrech (klasická hudba, jazz, dechová hudba atd.). Klarinet slouží jako přípravný nástroj 
ke hře na saxofon, který má široké uplatnění zejména v populární a jazzové muzice. Mladší žáci (1. a 2. ročník), kteří nemají 
potřebné fyzické předpoklady ke hře na klarinet, plní očekávané výstupy na jiný přípravný dechový nástroj (saxonett- spojení
klarinetu a zobcové flétny).
Škola přijímá žáky již od pěti let. Mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až 
sedmileté:  Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování 
Hudební dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj nebo základy 
techniky sólového zpěvu.
Studijní zaměření Hra na klarinet je realizováno v těchto předmětech: 
Hra na klarinet (1 hodina týdně po celou dobu studia), Praxe v souboru (1 hodina týdně od 4. ročníku I. stupně) a
Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).
Mimořádně talentovaným žákům lze studium předmětu Hra na klarinet rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň mohou 
navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na odborné studium.
Před zahájením základního studia, které se dělí na I. stupeň (7 ročníků) a II. stupeň (4. ročníky), dítě může navštěvovat 
přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté. Mohou navštěvovat Hudební dílničku a 
v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném 
studiu získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj nebo základy techniky sólového zpěvu. O přijetí 
žáka do základního studia hry na klarinet I. stupně rozhoduje pedagog na základě fyzických dispozic žáka. Do té doby žák 
absolvuje výuku hry na zobcovou flétnu. Základní studium hry na klarinet má 1 hodinovou týdenní dotaci.
 V základním studiu tohoto studijního zaměření plní žák očekávané výstupy v dalších předmětech:

Hudební nauka
Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, které jsou nutné k 
interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho poučené prohloubené 
vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě.
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Praxe v souboru
Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke kolektivnímu projevu. Učí se
smyslu pro spolupráci a pro kolektivní odpovědnost, řeší při nácviku skladeb pokročilejší technické a nástrojové problémy, 
rozvíjí svůj vztah k hudbě.

HRA NA KLARINET – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje

Studijní zaměření: Hra na klarinet I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na klarinet rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.

Předmět HRA NA KLARINET 

Předmět HRA NA KLARINET 
I. stupeň základní studium
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Očekávan
é výstupy

Žák

- využívá při hře
všechny získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti s 
důrazem 
na tvoření a 
kvalitu tónu

- využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení, 
frázování a 
agogiku v celém 
rozsahu nástroje

- interpretuje 
přiměřeně 
obtížné skladby 
různých stylů a 
žánrů podle 
svých 
individuálních 
schopností

- samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- ovládá 
elementární 
transpozici 
úměrně svým 
schopnostem

- uplatňuje se 
při hře v 
komorních, 
souborových 
nebo 
orchestrálních 
uskupeních

R
o
č
n
í
k

1. - se seznámí 
s nástrojem 
(složení a 
údržba nástroje)
- se učí 
správnému 
držení těla při 
hře a správné 
držení nástroje
- se  seznámí se
základy dechové
techniky 
(brániční 
dýchání)
-  tvoří  první 
tóny (z počátku 
pouze na 
hubičku s 
plátkem a 
postupné 
přidávání 
ostatních částí 
nástroje)
- hraje v 
rozsahu g-
a1(klarinet)

-realizuje samos
tatnou a 
cílevědomou 
domácí přípravu 
(v prvních 
ročnících je 
zapotřebí velká 
spolupráce 
s rodiči, nebo 
zákonným 
zástupcem)
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 hraje v rozsahu
c1-d2(saxonett)

2. - uplatní  
základní návyky 
a dovednosti 
získané v 1. 
ročníku
- dbá na kvalitní
nasazení tónu 
jazykem 
(portamento, 
legato)
- rozvíjí práci 
s dechem (delší 
fráze na jedno 
nadechnutí)
- zdokonalí 
prstovou 
techniku (krátká
prstová cvičení)
- dbá na 
správné 
dodržování 
malíkové 
techniky
- rozvine 
hudební 
představivost 
hrou 
jednoduchých 
písní zpaměti
- zvládá rozsah 
e-b1(klarinet)
 zvládá rozsah 

- rozliší  f-p
- rozlišuje hru 
v pomalých a 
rychlých 
tempech¨

- interpretuje 
lidové a umělé 
písně přiměřeně 
svým 
individuálním 
dovednostem

- je stále veden 
k samostatné a 
cílevědomé 
domácí přípravě 
(v prvních 
ročnících je 
zapotřebí velká 
spolupráce 
s rodiči, nebo 
zákonným 
zástupcem)
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c1-d2(saxonett)
-dbá na správné
ladění-   hraje 
společně 
s učitelem 
jednohlasy 
(unisono), 
dvojhlasy
-hraje stupnice 
C, G, F 
v pomalých 
tempech v 
daném rozsahu 
(portamento, 
legato)
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3. - uplatní 
dovednosti 
získané 
v předešlých 
ročnících
- stále dbá na 
dokonalou 
dechovou 
techniku 
(zpevněné břišní
svalstvo při hře)
- dbá na 
správné 
posazení 
hubičky v ústech
a tím napomáhá
postupnému 
zkvalitnění 
tónové kultury
- dbá na kvalitní
nasazení tónu 
(portamento, 
staccato, legato)
- hraje stupnice:
C ,G,F 
portamento, 
legato a tónické 
kvintakordy 
z těchto stupnic
- zvládá rozsah 
e-g2

- rozliší p-mf-f
- interpretuje 
hru v  pomalých,
středních a 
rychlejších 
tempech

- interpretuje 
náročnější 
skladby, na 
kterých se 
rozvíjí jeho 
hudební 
představivost

- splní více 
samostatných 
úkolů na domácí
přípravu (stálá 
pomoc rodičů či 
zákonných 
zástupců)
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4. - uplatní získané
dovednosti a 
technické a 
výrazové prvky 
získané 
v předchozích 
ročnících
- dbá na 
rytmickou 
pregnantnost 
- dbá  na  
dodržování 
dechové 
techniky
- pracuje na 
zlepšení tónové 
kultury a 
představivosti
-  dbá na 
koordinaci prstů 
s jazykem 
pomocí hry 
artikulací
-  hraje z listu 
jednoduché 
cvičení
- zvládá rozsah 
e-c3
-  hraje 
stupnice: C, G, 
D, F, Bé dur 
portamento, 
legato a tónické 
kvintakordy 
z těchto stupnic

- rozliší 
dynamické (p-
mf-f) odstíny ve 
zvládnutém 
rozsahu nástroje
- dokáže hrát 
složitější 
rytmické 
skladby ve 
středně rychlých
tempech

- realizuje hru 
jiných hudebních
žánrů (pop, 
swing) podle 
svých 
individuálních 
dispozic

- splní více 
samostatných 
úkolů na domácí
přípravu (stálá 
pomoc rodičů či 
zákonných 
zástupců)

- se seznámí 
s oktávovou 
transpozicí (na 
klarinet složitější
kvůli 
přefukování do 
duodecimy)

- se postupně 
seznámí se 
zásadami, které 
platí pro hru 
v komorním 
souboru 
(intonace, 
rytmická 
pregnance, 
hudební a 
harmonická 
představa 
hraných 
skladeb)
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5. - umí využívat 
daný rozsah 
nástroje
- dbá na 
zvládnutí tónů 
nad c3
- dbá na 
dodržování 
dechové 
techniky
- uplatní 
synchronizaci 
jazyka a prstů 
zejména při 
přechodu přes 
přefukovací 
klapku
- dbá na jistotu
 nasazení i ve 
vyšších polohách
nástroje
- zvládá rozsah  
e-e3
- interpretuje 
stupnice: C, G, 
D, A, F, Bé, Es 
dur a, e, h, fis, 
d, g, c moll, 
portamento, 
legato a tónické 
kvintakordy 
z těchto stupnic

- rozliší 
dynamické (p-
mf-f) odstíny ve 
zvládnutém 
rozsahu nástroje
- předvede 
složitější 
rytmické 
skladby ve 
středně rychlých
tempech
- rozliší agogické
změny skladeb, 
rozdílné nálady 
a interpretace

- provede  
interpretaci i  
jiných hudebních
žánrů (pop 
,swing, jazz)

-  splní více 
samostatných 
úkolů na domácí
přípravu 
(komorní hra, 
orchestrální 
party..)

- užívá 
oktávovou 
transpozici na 
jednoduchých 
skladbách

- užívá získané 
návyky 
(individuální 
výuka) v 
souborové hře 
(kvalitní 
nasazení, 
dynamické 
rozdíly p-mf-f, 
intonační jistota,
kvalita a barva 
tónu)
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6. - uplatní získané
dovednosti 
z předchozích 
ročníků
- využívá  
dechovou 
techniku a je si 
vědom jejího 
vlivu na kvalitu 
tónu, nasazení a
frázování
- užívá stále 
uvolněným 
nátiskem i 
v tříčárkované 
poloze
- dodržuje 
uvolněný postoj 
a uvolněné 
držení nástroje a
prstů i při 
těžších 
technických 
pasáží
- užívá rozsah e-
g3
- hraje stupnice-
C, G, D, A, F, 
Bé, Es dur a  a, 
e, h, fis, d, g, c, 
portamento a 
legato, tónické 
kvintakordy a 
dominantní a 
zmenšeně 

- používá 
všechny 
dynamické 
odstíny v daném
rozsahu nástroje
- dodržuje 
předepsanou 
agogiku, tempo,

- hraje 
jednodušší 
melodické 
ozdoby (příraz, 
nátryl, trylek)

- využívá 
domácí přípravu 
(funkce 
rodičovského 
dohledu se 
minimalizuje)

- orientuje se v  
transpozici  in C 
a jednodušší 
skladby si je 
schopen sám 
přepsat

- hraje 
v komorních 
tělesech (dua 
,tria, kvartety) a
samostatně se 
připraví na 
orchestrální 
praxi
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7. - připraví se na 
absolventský 
koncert
- využívá  
doposud získané
dovednosti
- dodržuje 
dechovou 
techniku
- stále dbá na 
kulturu tónu
- ovládá nástroj 
ve všech 
dynamických 
rovinách
- hraje v  
rozsahu  e-g3 
včetně všech 
chromatických 
půltónů
- hraje stupnice 
Dur moll do 4# 
a 4 bé, včetně 
kvintakordu, D7 
a zm7

- hraje všechny 
dynamické 
odstíny ve všech
polohách 
nástroje
- dbá na 
výslovnost  na 
slabiku D

- interpretuje a 
je schopen 
samostatně 
nastudovat 
přiměřeně 
obtížné skladby 
různých stylů a 
žánrů dle svých 
individuálních 
možností

- připraví se na 
absolventský 
koncert
- užívá 
k samostatnému
studiu nahrávky 
klarinetových 
koncertů a 
skladeb
- 

- transponuje  in
C jednoduché 
melodie úměrně 
svým 
individuálním 
schopnostem

- hraje 
v komorních a 
orchestrálních 
tělesech

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
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Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde: PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296

HRA NA KLARINET – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje

Studijní zaměření: Hra na klarinet II. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na klarinet 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na klarinet rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA KLARINET 

Předmět HRA NA KLARINET 

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

Žák

- uplatňuje 
všechny 
doposud získané
znalosti a 
dovednosti v 
celém rozsahu 
nástroje

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
problematiku 
nástrojové 
techniky včetně 
základní péče o 
nástroj, dýchání, 
frázování, výrazu
při nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytvoří 
si 
názor 
na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a tento
svůj 
názor 
zformul
uje

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle 
vlastního výběru

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č
n
ík

1. -orientuje se v 
problematice 
mechaniky 
nástroje a zvládá
lehké opravy a 
učí se 
předcházet 
vzniku závad na 
nástroji
- samostatně 

- dbá na dokonalou 
intonaci i při hraní vyšších
poloh (e3,f3,g3)

- 
posoudí
a 
zhodno
tí 
výkon 
jiného 
žáka na
interníc
h 

- se aktivně 
podílí na výběru 
skladeb 
(internet, 
hudební 
knihovny)

- se aktivně 
podílí na chodu 
komorních či 
orchestrálních 
těles (pomáhá 
při organizaci, 
pomáhá mladším
spoluhráčům)
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vyřeší přípravu 
notového partu

koncert
ech či 
hudebn
ích 
dílnách

2. - orientuje se 
v klarinetovém 
příslušenství 
(správný typ 
hubičky, správný
strojek)
- sám dbá na 
dodržování 
dechové 
techniky a její 
další rozvíjení

- prezentuje na vysoké 
úrovni tónovou kulturu a 
má smysl pro zvukové 
vyrovnání v celém 
rozsahu nástroje

- 
orientuj
e se 
v předn
ích 
českýc
h i 
světový
ch 
instrum
entalist
ech a 
objekti
vně 
zhodno
tí jejich
výkony

- hraje 
přednesové 
skladby 
z různých 
stylových období
a žánrů a uplatní
sebekritiku na 
vlastní výkon i 
výkony jiných 
interpretů

- - se aktivně 
podílí na chodu 
komorních či 
orchestrálních 
těles (pomáhá 
při organizaci, 
pomáhá mladším
spoluhráčům a 
jde jim lidským i 
hudebním 
příkladem)
- vybere si 
soubory podle 
svého vkusu

3. - rychle reaguje 
při hře z listu na 
změny 
v notovém 
zápisu
- samostatně 
řeší opravy 
nástroje 
s nástrojařem

- má vypěstovanou 
kvalitní intonační 
představu a dodržuje ji 
jak na hodinách tak i 
komorních či 
orchestrálních tělesech
- pozná světové interprety
a vytváří si vlastní 
tónovou představu

- 
navštíví
koncert
y a 
festival
y a 
vytváří 
si 
vlastní 
názor 
na 
kulturní

- zaměří se 
podle svého 
zájmu na 
komorní hru, 
sólovou hru, hru 
jazzovou, 
klasickou,  nebo 
populární

- v orchestru 
nebo  komorním 
souboru  je na 
vedoucí pozici 
(pomáhá při 
výběru skladeb, 
organizaci 
koncertů apod.) 
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dění 
kolem 
jeho 
saméh
o

4. -samostatně řeší
interpretaci  
skladeb 
z různých 
stylových období

- rozumí klarinetovému 
příslušenství a zná jeho 
vliv na kvalitu tónu a 
techniku hry s tím 
spojenou

- 
orientuj
e se 
v klarin
etové 
literatu
ře a 
sám 
rozpoz
nává 
technic
ké 
obtížno
sti 
skladeb

- dbá zejména 
na stylovost a 
technickou 
preciznost při 
hraní všech 
skladeb ze všech
období a všech 
autorů

- se profiluje do 
kulturně 
vzdělaného 
člověka a 
hudební díla  a 
soubory si vybírá
s ohledem na 
jeho vkus a cit

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA SAXOFON

CHARAKTERISTIKA

Saxofon jako hudební nástroj má široké využití ve všech hudebních žánrech jednak v hudbě orchestrální, komorní i sólové. Z toho důvodu má žák široké 
možnosti uplatnění své hry jednak ve škole a po ukončení studia v různých hudebních uskupeních. Pokud projeví zájem a má dostatečnou míru talentu, bude 
žák připraven k přijímacím zkouškám na vyšších typech uměleckých škol.
Před zahájením základního studia, které se dělí na I. stupeň (7 ročníků) a II. stupeň (4 ročníky), může dítě navštěvovat přípravné studium (1 – 2 leté). To je 
určené pro děti pětileté až sedmileté. Mohou navštěvovat Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího
absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá elementární hudební návyky a dovednosti.
O přijetí žáka do 1. ročníku I. stupně základního studia hry na saxofon rozhoduje pedagog na základě fyzických dispozic žáka. Do té doby žák absolvuje výuku 
hry na zobcovou flétnu nebo klarinet. 
V základním studiu studijního zaměření Hra na saxofon plní žák očekávané výstupy v těchto předmětech:
Hra na saxofon (1 hodina týdně po celou dobu studia).
Hudební nauka je předmět, kde se žáci učí teorii o hudbě. Tento předmět se vyučuje od 1. do 5. ročníku I. stupně a má týdenní hodinovou dotaci.
Žák může nepovinně navštěvovat Hudební nauku i v dalších létech během své přípravy na odborné studium.
Praxe v souboru (1 hodina týdně od 4. ročníku I. stupně) je realizována – hrou v Tanečním a dechovém orchestru, komorní hrou nebo výjimečně v pěveckých 
souborech.
Pokud projeví zájem o studium žák (student) ve věku 14 let a výše může absolvovat 1 rok přípravného studia. Dále plní 
výstupy 1. až 4. ročníku I. stupně základního studia. 
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HRA NA SAXOFON – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje

Studijní zaměření: Hra na saxofon I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na saxofon 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16

1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na saxofon rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 
mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA SAXOFON 

Předmět HRA NA SAXOFON 
I. stupeň základní studium

Očekávan
é výstupy

Žák

- využívá při hře
všechny získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti s 
důrazem 
na tvoření a 
kvalitu tónu

- využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení, 
frázování a 
agogiku v celém 
rozsahu nástroje

- interpretuje 
přiměřeně 
obtížné skladby 
různých stylů a 
žánrů podle 
svých 
individuálních 
schopností

- samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- ovládá 
elementární 
transpozici 
úměrně svým 
schopnostem

- uplatňuje se 
při hře v 
komorních, 
souborových 
nebo 
orchestrálních 
uskupeních

R
o
č
n
í
k

1. - dokáže 
popsat části 
nástroje 
- objasní jak 
s nástrojem 
zacházet
- využívá při hře
základní návyky:
postoj, držení 
nástroje, 
nasazení tónu, 
dechová 
technika
- hraje 
nátisková 
cvičení
- užívá tónový 
rozsah e1 až c3
- hraje 
v pomalém 
tempu durové 

- hraje za 
pomocí 
metronomu

- zahraje 
jednoduchou 
skladbu nebo 
lidovou píseň dle
svých dispozic

- popíše obsah 
pojmu co je 
pravidelná 
domácí příprava 
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stupnice a 
tónické 
kvintakordy do 
2# a do 2b 
v daném 
rozsahu détaché
a legato

2. - definuje 
rozdílnou 
technikou 
nasazení tónu 
(tá – ta, dá – 
da)
- užívá techniku 
hry détaché a 
legato
- užívá tónový 
rozsah c1 až d3
- hraje durové 
stupnice a 
tónické 
kvintakordy do 
4# a do 4b 
v daném 
rozsahu détaché
a legato
- dodržuje 
správné návyky 
(postoj při hře, 
držení nástroje)

-  rozlišuje 
dynamiku (p – f)
- rozlišuje 
základní tempa 
(pomalu, rychle)

- realizuje hru 
s doprovodem 
- hraje 
jednoduchá 
dvojhlasá 
cvičení

- fixuje své 
poznatky 
z výuky při 
domácí přípravě
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3. - zdokonaluje  
prstovou  
techniku 
(správná 
koordinace prstů
a jazyka)
- zdokonaluje 
dechovou 
techniku (rovný 
tón 
s uvědomělou 
dechovou 
oporou)
-rozlišuje rozdíl 
v nasazení na 
slabiky tá (ta) a 
dá (da)
- užívá tónový 
rozsah b až f3
- hraje všechny 
durové stupnice 
v artikulacích a 
akordy maj7, D7
a 13 v obratech 
a arpeggiu 
v daném 
rozsahu 
- užívá 
elementární 
základy 
jazzového a 
swingového 
frázování 
v pomalých 
tempech

-  rozlišuje 
dynamiku (p – 
mf - f)
-  rozlišuje 
základní tempa 
(pomalu, 
středně rychle, 
rychle)
- reaguje na 
agogická 
značení
- dodržuje 
přesnost hry za 
pomocí 
metronomu

- hraje skladby 
různého 
charakteru

- zdůvodní 
důležitost 
pravidelné 
domácí přípravy
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4. - je schopen se 
orientovat 
v jednoduchých 
hudebních 
útvarech
- užívá tónový 
rozsah b  až  
f#3
- hraje všechny 
mollové 
(původní) 
stupnice v 
artikulacích a 
akordy mi7 a 13
v obratech a 
arpeggiu 
v daném 
rozsahu détaché
a legato
- uplatňuje plně 
při hře rozdíl 
v nasazení na 
slabiky tá (ta) a 
dá (da)
- modifikuje 
problematiku a 
specifiku ladění 
nástroje

 orientuje se 
samostatně 
v práci 
s dynamikou 
 předvede 
dynamické 
odstíny podle 
notového zápisu
 hraje 
samostatně za 
pomocí 
metronomu

 hraje za pomocí
doprovodu 
jednoduchý 
hudební útvar 
(přednesová 
skladba nebo 
cvičení)

 modifikuje svůj 
režim pravidelné
domácí přípravy

orientuje se 
v zadaných 
partech
zapojuje se do 
kolektivní hry
- poznává míru
zodpovědnosti  
za svoji práci v 
kolektivu

5. - realizuje při 
hře základy 
jazzového a 
swingového 
frázování ve 

- formuluje 
logicky své 
hudební 
vyjadřování za 
pomoci agogiky 

- je schopen za 
pomocí 
doprovodu 
zahrát 
jednoduchý 

- demonstruje 
nabyté 
vědomosti při 
samostatném 
domácím 

je schopen se 
sladit s jiným 
nástrojem
je schopen 
zahrát 
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středních 
tempech
- hraje všechny 
durové 
(mollové) 
pentatoniky 
v artikulacích 
v obratech a 
arpeggiu

hudební útvar 
(přednesová 
skladba, cvičení 
nebo vlastní 
improvizace)

nastudování 
zadané skladby 
nebo 
improvizace 

jednoduchou 
skladbu 
v komorní hře 
nebo orchestru

6. - hraje církevní 
stupnice 
v artikulacích a 
příslušné akordy
v obratech a 
arpeggiu
- realizuje při 
hře jazzové a 
swingové 
frázování 
v různých 
tempech

- je schopen 
hudebně 
vyjádřit náladu 
studované 
skladby

- je schopen za 
pomocí 
doprovodu 
zahrát hudební 
útvar 
odpovídající jeho
pokročilejší 
technické 
vyspělosti 
(přednesová 
skladba, cvičení 
nebo vlastní 
improvizace)

-realizujedomácí
přípravu, kde 
podle svého 
uvážení dokáže 
zvolit 
odpovídající 
tempo skladby, 
dynamiku a 
techniku hry

aplikuje 
postupně 
získané 
dovednosti 
v individuálních 
hodinách 
v kolektivní hře

7. - hraje 
dominantní 
jádra a kadence 
(klamný závěr)
ve všech 
tóninách
- naladí svůj 
nástroj

- je schopen 
definovat 
obtížnost zadané
skladby

- obohacuje 
svou hru o další 
získané 
vědomosti v 
průběhu studia 
při interpretaci 
různých 
hudebních žánrů

analyzuje 
případnou 
chybnou 
interpretaci
je schopen 
formulovat, jak 
ji napravit
vykoná 
závěrečnou 
zkoušku

prokazuje míru 
osobní 
zodpovědnosti 
ve vztahu ke 
kolektivu a 
povinnostem 
z toho 
vyplývajícím
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296

HRA NA SAXOFON – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje Studijní zaměření: Hra na saxofon II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na saxofon 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na saxofon rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA SAXOFON 

Předmět HRA NA SAXOFON 

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

Žák

- uplatňuje 
všechny 
doposud získané
znalosti a 
dovednosti v 
celém rozsahu 
nástroje

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
problematiku 
nástrojové 
techniky včetně 
základní péče o 
nástroj, dýchání, 
frázování, výrazu
při nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytvoří 
si 
názor 
na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a tento
svůj 
názor 
zformul
uje

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle 
vlastního výběru

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č
n
ík

1. - dokáže provést
rozbor zadané 
skladby
- je schopen 
analyzovat 
nejtěžší místa
- definuje 
problematiku 
mechaniky 
nástroje

dokáže posoudit kvalitu, 
zvláštnosti a rozdílnost 
tónu saxofonu na základě 
poslechu
- dbá na čistou intonaci 
v celém rozsahu nástroje

 zajímá
se o 
nahráv
ky 
význam
ných 
interpr
etů ve 
hře na 
saxofon

formuluje svoje 
představy o 
dalším hudební 
profilaci též na 
základě diskuze 
s pedagogem 

- svými výkony a
vystupováním 
prokazuje míru 
osobní 
zodpovědnosti 
ve vztahu ke 
kolektivu, kde 
působí
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vytváří 
si 
portfoli
o 
skladeb
nebo 
interpr
etů

2. - dokáže 
zaujmout 
stanovisko ke 
způsobu 
interpretace 
zadané látky

je schopen na základě 
poslechu modifikovat 
představy o svém 
osobitém projevu

 
porovn
ává 
jejich 
zvláštn
osti, 
způsob 
hry

specifikuje své 
priority ve 
svém hudebním 
projevu a 
zaměření 

je schopen 
sólové hry 
v hudebním 
uskupení

3. - je schopen 
vytvořit postup, 
jak zadanou 
látku co 
nejefektivněji 
nacvičit nebo 
zpracovat

je schopen si s pomocí 
pedagoga připravit a 
seřídit odpovídající plátek
dokáže hrát vyrovnaným 
tónem v celém rozsahu 
nástroje

- 
přináší 
argume
nty 
opřené 
o 
znalosti
nabyté 
během 
studia
- je 
schope
n najít 
rozdíly 
- uvádí 
klady a
zápory

- dává do 
souvislostí své 
osobní prožitky a
nabyté 
zkušenosti ze 
svého studia

svým chováním 
a hudebním 
projevem se 
stává vzorem 
pro začínající 
hráče v daném 
kolektivu
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4. - je schopen 
zhodnotit 
úspěšnost 
provedení a 
zvládnutí zadané
látky

definuje rozdíly ve zvuku 
saxofonu
je schopen si samostatně 
připravit a upravit plátek
je schopen si pro sebe 
vybrat samostatně 
hubičku 

- 
analyzu
je  s  
pedago
gem 
způsob 
interpr
etace
- je 
schope
n 
vysvětli
t svůj 
názor 
- 
vykoná
závěreč
nou 
zkoušk
u

- modifikuje svůj
osobitý projev

- je schopen 
vyjádřit vlastní 
názor na práci 
v souboru
- je schopen 
naladit svoji 
nástrojovou 
skupinu
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA KLARINET a SAXOFON

CHARAKTERISTIKA

Klarinet jako hudební nástroj má široké využití v sólové hře (od klasických koncertů po skladby soudobých autorů), komorní hudbě (od dechových 
duet až po menší komorní soubory), je standardní součástí komorních i symfonických orchestrů a hraje důležitou roli v mnoha hudebních žánrech (klasická 
hudba, jazz, dechová hudba atd.).
Klarinet slouží jako přípravný nástroj ke hře na saxofon, který má široké uplatnění zejména v populární, jazzové hudbě a 
latinsko – americké hudbě. Méně se používá v hudbě dechové a klasické. 
Saxofon zařazujeme podobně jako klarinet mezi skupinu dřevěných dechových nástrojů. 
Po absolvování studia tohoto studijního zaměření najde žák široké možnosti uplatnění své hry jednak ve škole a po ukončení studia v  hudebních uskupeních 
všech hudebních žánrů. Pokud projeví zájem a má dostatečnou míru talentu, bude žák připraven k přijímacím zkouškám na vyšších typech uměleckých škol.
Toto studijní zaměření společné Hry na klarinet a saxofon bylo vytvořeno z ryze praktických důvodů. Žáci musí od 4. ročníku I. stupně plnit očekávané výstupy 
v předmětu Praxe v souboru, kde je využívána Hra na klarinet i Hra na saxofon. Protože žáci z časových důvodů často nestíhají absolvovat hru na tyto nástroje
samostatně, dostávají možnost studovat toto studijní zaměření, kde studují oba nástroje současně. 
Základní studium 1. ročníku I. stupně začíná žák Hrou na klarinet. Na základě posouzení pedagoga a podle fyzické vyspělosti žáka přibírá poté žák Hru na 
saxofon.
Před zahájením základního studia, které se dělí na I. stupeň (7 ročníků) a II. stupeň (4 ročníky), může dítě navštěvovat přípravné studium (1 – 2 leté). To je 
určené pro děti pětileté až sedmileté. Mohou navštěvovat Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího
absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá elementární hudební návyky a dovednosti.
V základním studiu studijního zaměření Hra na klarinet a saxofon plní žák očekávané výstupy v těchto předmětech:
Hra na klarinet a saxofon (1 hodina týdně po celou dobu studia.)
Hudební nauka je předmět, kde se žáci učí teorii o hudbě. Tento předmět se vyučuje od 1. do 5. ročníku I. stupně a má týdenní hodinovou dotaci.
Žák může nepovinně navštěvovat Hudební nauku i v dalších létech během své přípravy na odborné studium.
Praxe v souboru (1 hodina týdně od 4. ročníku I. stupně) je realizována hrou v Tanečním a dechovém orchestru, komorní hrou nebo výjimečně prací 
v pěveckých souborech.
Pokud projeví zájem o studium žák (student) ve věku 14 let a výše, může absolvovat 1 rok přípravného studia. Dále plní 
výstupy 1. až 4. ročníku I. stupně základního studia. 

HRA NA KLARINET a SAXOFON – I. stupeň- základní studium
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Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje Studijní zaměření: Hra na klarinet a saxofon I. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na klarinet a saxofon 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16

1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na klarineta saxofon rozšířit až o jednu hodinu týdně a 
zároveň mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.

Předmět HRA NA KLARINET a SAXOFON 

Předmět HRA NA KLARINET a SAXOFON 
I. stupeň základní studium

Očekávané výstupy

Žák

- využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem 
na tvoření a kvalitu tónu
- využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje
- interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních schopností
- samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
- ovládá elementární transpozici úměrně svým schopnostem
- uplatňuje se při hře v komorních, souborových nebo orchestrálních uskupeních
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Ročník
1.

- dokáže popsat části nástroje 
- objasní jak s nástrojem zacházet
- využívá při hře základní návyky: postoj, držení nástroje, nasazení tónu, dechová technika – brániční dýchání
- užívá tónový rozsah g až a1
- tvoří první tóny (z počátku pouze na hubičku s plátkem a postupné přidávání ostatních částí nástroje)

- hraje jednoduchou přednesovou skladbu v rámci rozsahu s doprovodem nebo bez doprovodu
- formuluje pojem co je pravidelná domácí příprava (v počátcích studia je žádoucí stálý a pravidelný dohled rodičů nad domácí
přípravou)

2.
- uplatňuje základní návyky a dovednosti získané v 1. ročníku
- dbá na kvalitní nasazení tónu jazykem (detache, legato)
- rozvíjí práci s dechem (delší fráze na jedno nadechnutí)
- pracuje na zlepšení prstové techniky (krátká prstová cvičení)
- dbá na správné dodržování malíkové techniky
- pracuje na rozvíjení hudební představivosti hrou jednoduchých písní zpaměti
- užívá rozsah e-b1
-dbá na správné ladění (hraje společně s učitelem jednohlasy (unisono), dvojhlasy
- hraje stupnice  C, G, F dur v pomalých tempech (detache, legato)
- rozlišuje f-p
- rozlišuje hru v pomalých a rychlých tempech
- interpretuje lidové a umělé písně přiměřeně svým individuálním dovednostem s doprovodem nebo bez doprovodu
- uplatňuje své poznatky z výuky při domácí přípravě 

3.
- uplatňuje dovednosti získané v předešlých ročnících
- pracuje a stále dbá na dokonalou dechovou techniku (zpevněné břišní svalstvo při hře)
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- kontroluje správné posazení hubičky v ústech a tím napomáhá postupnému zkvalitnění tónové kultury
- dbá na kvalitní nasazení tónu (detache, staccato, legato)
- hraje stupnice - C , G, F dur  detache, legato a tónické kvintakordy z těchto stupnic
- zvládá rozsa
h e-g2
- rozlišuje p-mf-f
- zvládá hru  v  pomálých,středních a rychlejších tempech
-  interpretuje náročnější skladby na kterých se rozvíjí jeho hudební představivost

- dostává více samostatných úkolů na domácí přípravu (stálá pomoc rodičů či zákonný
h zástupc
)

4.
Hra na klarinet:
- uplatňuje získané dovednosti a technické a výrazové prvky získané v předchozích ročnících
- dbá na rytmickou pregnantnost 
- pracuje na dodržování dechové techniky (hraje na jeden dech delší hudební fráze)
- zdokonaluje tónovou kulturu a představivost
- koordinuje práci prstů s jazykem pomocí hry artikulací
- hraje z listu jednoduchá cvičení
- užívá rozsah e-c3
- hraje  stupnice-C, G, D, F, Bb dur detache, legato a tónické kvintakordy z těchto stupnic
Hra na saxofon:
- dokáže popsat části nástroje 
- objasní jak s nástrojem zacházet

Hra na klarinet:
 hraje složitější rytmické skladby ve středně rychlých tempech
Hra na saxofon a klarinet:
- hraje za pomocí metronomu
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- rozlišuje dynamické (p-mf-f) odstíny ve zvládnutém rozsahu nástroje

Hra na klarinet:
- hraje skladby jiných hudebních žánrů (pop, swing) podle svých individuálních dispozic
Hra na saxofon:
- hraje jednoduchou skladbu nebo lidovou píseň v daném rozsahu dle svých dispozic
Hra na klarinet a saxofon:
- realizuje stále více samostatných úkolů v domácí přípravě (stálá pomoc rodičů či 
zákonných zástupců)
Hra na klarinet:
- užívá oktávovou transpozici (na klarinet složitější z důvodu přefukování nástroje do duodecimy)
Hra na klarinet a saxofon:
- poznává zásady, které platí pro hru v komorním souboru (intonace, rytmická pregnance, hudební a harmonická představa 
hraných skladeb)
hraje  zadané party
- definuje zásady správných návyků hry v kolektivu

 5.
- uplatňuje při hře základní návyky: postoj, držení nástroje, nasazení tónu, dechová technika
- hraje nátisková cvičení
- užívá tónový rozsah e1 až c3
- hraje v pomalém tempu durové stupnice a tónické kvintakordy do 2# a do 2b v daném rozsahu détaché a legato

Hra na klarinet:
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- využívá daný rozsah nástroje
- dbá na jisté zvládnutí tónů nad c3
- zdokonaluje dodržování dechové techniky
- umí synchronizovat práci jazyka a prstů zejména při přechodu přes přefukovací klapku
- pracuje na jistotě  nasazení i ve vyšších polohách nástroje

Hra na klarinet a saxofon:
- rozlišuje dynamické (p-mf-f) odstíny ve zvládnutém rozsahu nástroje
- hraje jednodušší rytmické skladby ve středně rychlých tempech
- rozlišuje agogické změny skladeb, rozdílné nálady a interpretace
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Hra na klarinet:
- interpretuje obtížnější skladby i jiných hudebních žánrů (pop, swing, jazz)
Hra na saxofon:
hraje s doprovodem skladby dle svých dispozic

Hra na klarinet a saxofon:
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- efektivně rozvrhne a přizpůsobí svoji domácí přípravu (komorní hra, orchestrální party…,funkce rodičovského dohledu se 
minimalizuje)

Hra na klarinet a saxofon:
- rozvíjí hru s oktávovou klapkou v rychlejších tempech
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Hra na klarinet a saxofon:
- používá získané návyky (individuální výuka) v souborové hře (kvalitní nasazení, dynamické rozdíly p-mf-f, intonační jistota, 
kvalita a barva tónu)
- orientuje se v zadaných partech
je schopen se sladit je schopen zahrát jednoduchou skladbu v komorní hře nebo orchestru 

- užívá rozsah  e-e3
- hraje stupnice-C, G, D, A, F, Bb, Eb dur a a, e, h, fis, d, g, c moll, detache, legato a tónické kvintakordy z těchto stupnic
Hra na saxofon:
- definuje rozdílnou technikou nasazení tónu (tá – ta, dá – da)
- užívá techniku hry détaché a legato
- zvládá tónový rozsah c1 až d3
- hraje durové stupnice a tónické kvintakordy do 4# a do 4b v daném rozsahu détaché a legato
- dodržuje správné návyky (postoj při hře, držení nástroje)

6.
Hra na klarinet:
- správně používá dechovou techniku a je si vědom jejího vlivu na kvalitu tónu, nasazení a frázování
- hraje stále uvolněným nátiskem i v tříčárkované poloze
- dodržuje uvolněný postoj a uvolněné držení nástroje a prstů i při těžších technických pasáží
- užívá rozsah e-g3
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- hraje stupnice-C, G, D, A, F, Bb, Eb dur + a, e, h, f#, d, g, c moll detache a legato, tónické kvintakordy a dominantní a zmenšeně zmenšené septakordy z těchto 
stupnic
Hra na saxofon:
- rozvíjí prstovou techniku (správná koordinace prstů a jazyka)
- rozvíjí dechovou techniku (rovný tón s uvědomělou dechovou oporou)
- rozlišuje rozdíl v nasazení na slabiky tá (ta) a dá (da)
- užívá tónový rozsah b až f3
- hraje všechny durové stupnice v artikulacích a akordy maj7, D7 a 13 v obratech a arpeggiu v daném rozsahu 
- užívá elementární základy jazzového a swingového frázování v pomalých tempech

Hra na klarinet a saxofon:
- používá všechny dynamické odstíny v daném rozsahu nástroje
- dodržuje předepsanou agogiku, tempo
- hraje samostatně za pomocí metronomu

Hra na klarinet:
- hraje jednodušší melodické ozdoby (příraz, nátryl, trylek) 
Hra na saxofon:
- hraje skladby různého charakteru
Hra na klarinet a saxofon:
- využívá samostatně domácí přípravu k efektivní práci
- demonstruje nabyté vědomosti při samostatném domácím nastudování zadané skladby nebo improvizace 

Hra na klarinet:
- reaguje na transpozici in C a jednodušší skladby si je schopen sám přepsat
- rozvíjí svoji hru v komorních tělesech (dua, tria, kvartety) a samostatně se připravuje na orchestrální praxi
- aplikuje postupně získané dovednosti v individuálních hodinách v kolektivní hře

7.
Hra na klarinet:
- stále dodržuje správnou dechovou techniku
- stále dbá na kulturu tónu
- ovládá nástroj ve všech dynamických rovinách
- užívá rozsah e-g3 včetně všech chromatických půltónů
- hraje stupnice Dur a moll do 4# a 4 b, včetně kvintakordu, D7 a zm7
Hra na saxofon:
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- orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech
- zvládá tónový rozsah b až  f#3
- hraje všechny mollové (původní) stupnice a akordy mi7 a 13 v obratech a arpeggiu v daném rozsahu legato a v artikulacích
- uvědomuje si rozdíl v nasazení na slabiky tá (ta) a dá (da)
- modifikuje problematiku a specifiku ladění nástroje
- vykoná závěrečnou zkoušku
Hra na klarinet a saxofon:
- logicky zdůvodní své hudební vyjadřování za pomoci agogiky
Hra na klarinet a saxofon:
- interpretuje a je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů dle svých individuálních 
možností
- používá k samostatnému studiu nahrávky klarinetových a saxofonových skladeb
- vykoná závěrečnou zkoušku
Hra na klarinet:
- hraje transpozici in C jednoduchých melodií úměrně svým individuálním schopnostem
- prokazuje míru osobní zodpovědnosti ve vztahu ke kolektivu a povinnostem z toho vyplývajícím

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA KLARINET a SAXOFON – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje Studijní zaměření: Hra na klarinet a saxofon II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na klarinet a saxofon 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na klarineta saxofon rozšířit až o jednu hodinu týdně a 

zároveň mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA KLARINET a SAXOFON 

Předmět HRA NA KLARINET a  SAXOFON 

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

Žák

- uplatňuje 
všechny 
doposud získané
znalosti a 
dovednosti v 
celém rozsahu 
nástroje

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
problematiku 
nástrojové 
techniky včetně 
základní péče o 
nástroj, dýchání, 
frázování, výrazu
při nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytvoří 
si 
názor 
na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a tento
svůj 
názor 
zformul
uje

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle 
vlastního výběru

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č
n
ík

1. Hra na klarinet a
saxofon:
- vysvětlí 
problematiku 
mechaniky 
nástroje a zvládá
lehké opravy a 
učí se 
předcházet 
vzniku závad na 

Hra na klarinet a saxofon:
vyjádří svůj názor na 
kvalitu, zvláštnosti a 
rozdílnost tónu klarinetu 
nebo saxofonu na základě
poslechu
- dbá na čistou intonaci 
v celém rozsahu nástroje

Hra na 
klarinet
a 
saxofon
:
- umí 
posoudi
t a 
zhodno
tit 

Hra na klarinet a
saxofon:
- se aktivně 
podílí na výběru 
skladeb 
(internet, 
hudební 
knihovny)
- formuluje svoje
představy o 

Hra na klarinet a
saxofon:
- se aktivně 
podílí na chodu 
komorních či 
orchestrálních 
těles (pomáhá 
při organizaci, 
pomáhá mladším
spoluhráčům)
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nástroji
- samostatně 
řeší přípravu hry
notového partu
- provádí rozbor 
zadané skladby
- analyzuje 
nejtěžší místa

výkon 
jiného 
žáka na
interníc
h 
koncert
ech či 
hudebn
ích 
dílnách
vyhledá
vá 
nahráv
ky 
význam
ných 
interpr
etů ve 
hře na 
oba 
nástroj
e
vytváří 
si 
portfoli
o 
skladeb
nebo 
interpr
etů

dalším hudební 
profilaci též na 
základě diskuze 
s pedagogem

- svými výkony 
prokazuje míru 
osobní 
zodpovědnosti 
ve vztahu ke 
kolektivu, kde 
působí

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 242/492



2. Hra na klarinet a
saxofon:
- orientuje se 
v nástrojovém 
příslušenství 
(správný typ 
hubičky, správný
strojek)
- definuje 
stanovisko ke 
způsobu 
interpretace 
zadané látky

Hra na klarinet a saxofon:
- modifikuje na základě 
poslechu představy o 
svém osobitém projevu

Hra na 
klarinet
a 
saxofon
:
- zná 
přední 
české i 
světové
instrum
entalist
y a umí
objekti
vně 
zhodno
tit 
jejich 
výkony
porovn
ává 
jejich 
zvláštn
osti, 
způsob 
hry

Hra na klarinet a
saxofon:
- hraje 
přednesové 
skladby 
z různých 
stylových období
a žánrů – 
vyhodnotí vlastní
výkon i výkony 
jiných interpretů
- specifikuje své 
priority ve 
svém hudebním 
projevu a 
zaměření

Hra na klarinet a
saxofon:
je schopen 
sólové hry 
v hudebním 
uskupení
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3. Hra na klarinet a
saxofon:
- reaguje při hře 
z listu na změny 
v notovém 
zápisu
- určí postup, 
jak zadanou 
látku co 
nejefektivněji 
nacvičit nebo 
zpracovat

Hra na klarinet a saxofon:
- má vypěstovanou 
kvalitní intonační 
představu 
- poslouchá světové 
interprety a vytváří si 
vlastní tónovou představu
je schopen si s pomocí
pedagoga připravit a 
seřídit odpovídající plátek
- hraje vyrovnaným 
tónem v celém rozsahu 
nástroje

Hra na 
klarinet
a 
saxofon
:
- 
navště
vuje 
koncert
y a 
festival
y a 
vytváří 
si 
vlastní 
názor 
na 
kvalitu 
a 
úroveň 
hudebn
ích 
produk
cí
- 
přináší 
argume
nty 
opřené 
o 
znalosti
nabyté 
během 
studia
- je 

Hra na klarinet a
saxofon:
- dává do 
souvislostí své 
osobní prožitky a
nabyté 
zkušenosti ze 
svého studia

Hra na klarinet a
saxofon:
- v hudebním 
uskupení kde 
působí, je na 
vedoucí pozici 
(pomáhá při 
výběru skladeb, 
organizaci 
koncertů apod.)
- svým chováním
se prezentuje 
jako vzor pro 
začínající hráče 
v daném 
kolektivu
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4. Hra na klarinet a
saxofon:
- interpretuje 
samostatně 
skladby  různých
stylových období
- vyhodnotí 
úspěšnost 
provedení a 
zvládnutí zadané
látky

Hra na klarinet a saxofon:
- rozumí nástrojovému 
příslušenství a zná jeho 
vliv na kvalitu tónu a 
techniku hry s tím 
spojenou
definuje rozdíly ve zvuku 
klarinetu nebo saxofonu
je schopen si samostatně 
připravit a upravit plátek
- je schopen si pro sebe 
vybrat samostatně 
hubičku

Hra na 
klarinet
a 
saxofon
:
- 
samost
atně se
orientuj
e 
v literat
uře 
obou 
nástroj
ů a 
sám 
rozpoz
nává 
technic
ké 
obtížno
sti 
skladeb
- 
vyjadřu
je se k 
rozdíln
é 
interpr
etaci
- 
zdůvod
ňuje a 
obhajuj
e svůj 

Hra na klarinet a
saxofon:
- dbá zejména 
na stylovost a 
technickou 
preciznost při 
hraní všech 
skladeb ze všech
období a všech 
autorů
- modifikuje svůj
osobitý projev

Hra na klarinet a
saxofon:
- se profiluje na 
kulturně 
vzdělaného 
člověka a 
hudební díla a 
soubory si vybírá
s ohledem na 
svůj vkus a cit
- definuje vlastní
názor na práci 
souboru
- je schopen 
naladit svoji 
nástrojovou 
skupinu
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA TRUBKU

CHARAKTERISTIKA

Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se 
používalo trub k povzbuzení odvahy útočících vojsk. Ve středověku v dobách rytířské slávy byla trubce přisouzena důležitá 
úloha při zahajování turnajů a oslavách vítězů. Od 17. století má své místo v orchestru, kde se trubka používá stále častěji. 
Postupným zdokonalováním se stala neodmyslitelnou součástí orchestrů v oblasti klasické, jazzové, swingové a populární 
hudby.¨
 Hra na trubku vyžaduje specifické předpoklady pro hráče, zejména jeho fyzickou vyspělost a zdravé zuby. Jako přípravný 
nástroj je nejčastěji doporučována zobcová flétna. 
Nástroj je vhodný pro hráče (dle fyzických dispozic) cca od 8 - 9 let. Mladší děti mohou navštěvovat přípravné studium (1 – 2 
leté), které je určeno pro děti od 5 do 7 let. Navštěvují Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě
nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá žák základní návyky a dovednosti při hře
na zvolený hudební nástroj, nebo základy techniky sólového zpěvu.
 Výuka hry na trubku v naší ZUŠ je orientována na klasickou, populární a swingovou hudbu. Celé základní studium je 
rozděleno na I. stupeň, pro žáky 7 – 14 let (7 ročníků) a II. stupeň pro žáky od 14 let (4 ročníky). Pro zájemce od 19 let věku
je tříleté studium pro dospělé.  
Smyslem tohoto studijního zaměření je naučit žáka praktické hře na nástroj. Při hře se žák naučí orientovat v notovém 
zápise a analyzovat rytmus. Seznámí se s technikou bráničního  dýchání, nasazením tónu i jeho správným tvořením, dosáhne 
dle svých dispozic co možná nejvyššího stupně prstové techniky a seznámí se se základy hudební interpretace.
       Žáci I. stupně jsou seznamováni s nástrojem, jeho historií a uplatněním. Získávají základní návyky potřebné pro hru na 
nástroj. Učí se správnému držení nástroje, postoje při hře, nasazení nátrubku na rty a vytváří si základy nátisku, správného 
dýchání a výrazové hry.
      Žáci II. stupně využívají znalosti získané v I. stupni a dále je rozvíjí. Věnují se zejména rozvoji nátisku, intonační jistotě a
výrazové stránce hry na nástroj. Během celého studia je v žácích budován zájem o hudbu, kulturu a aktivní účast 
v souborech.
Studijní zaměření Hra na trubku je realizováno v těchto předmětech:
Hra na trubku (1 hodina týdně po celou dobu studia).
Předmět Praxe v souboru (1 hodina týdně od 4. ročníku I. stupně a II. stupeň) je realizován formou hry v Tanečním a 
dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky 
(pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho 
schopností a zájmu.

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 247/492



Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).
Praxe v souboru - Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke 
kolektivnímu projevu. Učí se smyslu pro spolupráci a pro kolektivní odpovědnost,  při nácviku skladeb řeší  pokročilejší 
technické a nástrojové problémy, rozvíjí svůj vztah k hudbě.
Hudební nauka -Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, které
jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho poučené 
prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě. Hudební nauka (1 
hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).
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HRA NA TRUBKU – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje

Studijní zaměření: Hra na trubku I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na trubku 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na trubku rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.

Předmět HRA NA TRUBKU 

Předmět HRA NA TRUBKU 
I. stupeň základní studium

Očekávan
é výstupy

Žák

- využívá při hře
všechny získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti s 
důrazem 
na tvoření a 
kvalitu tónu

- využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení, 
frázování a 
agogiku v celém 
rozsahu nástroje

- interpretuje 
přiměřeně 
obtížné skladby 
různých stylů a 
žánrů podle 
svých 
individuálních 
schopností

- samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- ovládá 
elementární 
transpozici 
úměrně svým 
schopnostem

- uplatňuje se 
při hře v 
komorních, 
souborových 
nebo 
orchestrálních 
uskupeních
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R
o
č
n
í
k

1. - má chuť hrát 
na nástroj
- umí si připravit
nástroj ke hře
- vytváří si 
základní 
nátiskové a 
dechové návyky
- používá  
základní postoj 
při hře a držení 
nástroje

- rozliší základní
dynamické 
odstínění hry, 
dle svých 
nátiskových 
schopností
- vše hraje 
v pomalých a 
středních 
tempech

- hraje 
jednoduché 
lidové písně
- je schopen hry
v celých, 
půlových a 
čtvrťových 
hodnotách

- hraje z listu 
látku 1.ročníku

2. - hraje 
vydržované tóny
s dynamickým 
odstíněním
- rozšiřuje 
tónový rozsah
- hraje 
nátisková 
cvičení
- hraje durové 
stupnice a 
kvintakordy dle 
svých 
nátiskových 
schopností
(do 2 křížků a 2 
bé )

- hraje 
v dynamickém 
odstínění od  mf 
do p
- hraje 
v základních 
předepsaných 
tempech
- hraje legato, 
staccato

- hraje skladby 
obsahující i noty
osminové, 
půlové a 
čtvrťové s 
tečkou 
- rozvíjí hru 
z listu a hru 
zpaměti

-samostatně
nastuduje
lidovou píseň
- hraje z listu 
látku 2. ročníku

3. - posiluje retní 
vazby v půlovém
pohybu
- tónový rozsah 
od jedné do 

- hraje 
vydržované tóny
ve střední 
poloze od p do f 
( crescendo a 

- hraje 
přednesové 
skladby 
s využitím 
různých 

- provede 
elementární 
hodnocení svého
výkonu a 
výkonu druhých
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jeden a půl 
oktávy
- hraje durové 
stupnice do 3 
křížků a 3 bé

decrescendo )
- hraje synkopy 
v pomalejším 
tempu

výrazových 
prostředků

-  hraje z listu 
látku 3. ročníku

4. - posiluje retní 
vazby ve 
čtvrťovém 
pohybu
- tónový rozsah 
do dvou oktáv
- hraje durové 
stupnice do 4 
křížků a 4 bé.
- mollové 
stupnice do 2 
křížků a 2 bé

- ovládá širší 
dynamické 
odstínění hry
- hraje 
náročnější 
rytmické útvary 
– tečkované 
rytmy
- používá 
jazykovou 
techniku 
v rychlejších 
tempech

- hraje vícehlasé
skladby 
komorního 
zaměření

- rozvíjí hudební
paměť
- hraje z listu 
látku 4.ročníku

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru

5. - posiluje retní 
vazby 
v osminovém 
pohybu
- v pomalejších 
tempech  ovládá
intervalové 
skoky v rozsahu 
nátiskových 
schopností
-  hraje durové 
a mollové 
stupnice v 
rozsahu 5 křížků
a 5 bé

- seznámí se se 
základy 
jazzového 
frázování a 
artikulace

- hraje vícehlasé
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření

- hraje z listu 
látku 5.ročníku
- rozpoznává 
skladby různých 
stylových 
období, 
v literatuře pro 
nástroj

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
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6. - posiluje retní 
vazby 
v osminovém 
pohybu v širších 
intervalových 
skocích
- v rychlejších 
tempech  ovládá
intervalové 
skoky v rozsahu 
nátiskových 
schopností
-  hraje durové 
a mollové 
stupnice v 
rozsahu 6 křížků
a 6 bé

- rozvíjí jazzové 
frázování a 
artikulaci
- zvládá 
melodické 
ozdoby ( příraz, 
obal )

- hraje vícehlasé
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření

- hraje z listu 
látku 6.ročníku
- nastuduje 
přednesovou 
skladbu 
odpovídající 
technickým 
schopnostem 
žáka

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru

7. - rychlá hra 
retních vazeb
-  hraje durové 
a mollové 
stupnice v 
rozsahu 7 křížků
a 7 bé

- zvládá  
frázování ve 
spojení 
s nádechy

- hraje sólové, 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření

- hraje z listu 
látku 7.ročníku
- nastuduje 
přednesovou 
skladbu 
odpovídající 
technickým 
schopnostem 
žáka

- transponuje o 
velkou sekundu 
výš ( v pomalém
tempu )

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296

HRA NA TRUBKU – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje Studijní zaměření: Hra na trubku II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na trubku 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8

1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na trubku rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 
mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.

Předmět HRA NA TRUBKU 

Předmět HRA NA TRUBKU 

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

Žák

- uplatňuje 
všechny 
doposud získané
znalosti a 

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
problematiku 

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytvoří 
si 
názor 

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
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dovednosti v 
celém rozsahu 
nástroje

nástrojové 
techniky včetně 
základní péče o 
nástroj, dýchání, 
frázování, výrazu
při nácviku a 
interpretaci 
skladeb

na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a tento
svůj 
názor 
zformul
uje

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

žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č
n
ík

1. - zvládá  
frázování ve 
spojení 
s nádechy
- používá stylový
výraz a frázování
ve všech 
probraných 
stylech

- má již osvojen systém 
rozehrávání se
- je schopen reagovat na 
případné nátiskové 
problémy

- 
Sezna
muje 
se 
s interp
retací a
frázová
ním 
taneční
a 
jazzové
hudby

- rozvíjí 
pohotovost při 
hře z listu 
s rytmickou 
jistotou

- využívá svých 
hráčských 
schopností při 
práci 
v souborech 
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2. - správně pečuje
o nástroj

- je 
podpor
ován a 
motivo
ván k 
návště
vám 
koncert
ů a 
festival
ů všech
žánrů a
k 
vytváře
ní si 
vlastní
ho 
názoru

- je schopen 
samostatného 
studia nových 
skladeb a 
vyhledávání 
skladeb podle 
vlastního výběru

- využívá svých 
hráčských 
schopností při 
práci 
v souborech a 
pomáhá při 
začleňování žáků
I.stupně

3. používá stylový 
výraz a frázování
ve všech 
probraných 
stylech 
v náročnějších 
skladbách

- sleduje 
hudební dění 
aktuální hudební
scény a 
poznatky 
aplikuje při 
vlastní 
interpretaci

- využívá svých 
hráčských 
schopností při 
práci 
v souborech a 
pomáhá při 
začleňování žáků
I.stupně

4. - správně 
interpretuje  
zvukovou 
vyrovnanost v 
různém 
dynamickém 
odstínění a 
v celé škále 

- má zájem neustále 
sledovat nové
metodické poznatky při 
zdokonalování kvality 
tónu a technické 
vybavenosti

- při 
studiu 
skladby
samost
atně 
řeší 
technic
ká 

- je schopen 
samostatného 
studia sólového 
partu
-  je přípraven 
na absolventský 
koncert

- využívá svých 
hráčských 
schopností při 
práci 
v souborech
- aktivně 
přistupuje ke 
kolektivní 
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tónového 
rozsahu

úskalí 
- je 
schope
n 
osobité
ho 
výrazu 
při 
proved
ení 
skladeb
odlišné
ho 
charakt
eru

interpretaci a 
sám navrhuje 
možná řešení 
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA LESNÍ ROH

CHARAKTERISTIKA

Lesní roh je žesťový hudební nástroj. Je v ladění F. 

        Hra na lesní roh vyžaduje specifické předpoklady pro hráče, zejména jeho fyzickou vyspělost a zdravé zuby. Jako 
přípravný nástroj je nejčastěji doporučována zobcová flétna. 
Nástroj je vhodný pro hráče (dle fyzických dispozic) cca od 8 - 9 let. Mladší děti mohou navštěvovat přípravné studium (1–2  
leté), které je určeno pro děti od 5 do 7 let. Navštěvují Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě
nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá žák základní návyky a dovednosti při hře
na zvolený hudební nástroj, nebo základy techniky sólového zpěvu.
 Výuka hry na lesní roh v naší ZUŠ je orientována především na lidovou, klasickou, populární a dechovou hudbu. 
Celé základní studium je rozděleno na:

 I. stupeň, pro žáky 7 – 14 let (7 ročníků) 
 II. stupeň pro žáky od 14 let (4 ročníky)
  Pro zájemce od 19 let věku je čtyřleté studium pro dospělé.  

Smyslem tohoto předmětu je naučit žáka praktické hře na nástroj. Při hře se žák naučí orientovat v notovém zápise a 
analyzovat rytmus. Seznámí se s technikou bráničního dýchání, nasazením tónu i jeho správným tvořením, dosáhne dle svých
dispozic co možná nejvyššího stupně prstové techniky a seznámí se se základy hudební interpretace.
       Žáci I. stupně jsou seznamováni s nástrojem, jeho historií a uplatněním. Získávají základní návyky potřebné pro hru na
nástroj. Učí se správnému držení nástroje, postoji při hře, nasazení nátrubku na rty, základy nátisku, správnému dýchání a 
výrazové hry.
      Žáci II. stupně využívají znalosti získané v I. stupni a dále je rozvíjí. Věnuje se zejména rozvoji nátisku, intonační jistotě
a výrazové stránce hry na nástroj. Během celého studia je v žácích budován zájem o hudbu, kulturu a aktivní účast 
v souborech mimo školu.
   
   Studijní zaměření Hra na lesní roh je realizováno v těchto předmětech:

 Hra na lesní roh (1 hodina týdně po celou dobu studia). 
 Praxe v souboru (1 hodina týdně od 4. ročníku I. stupně).
 Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).

       Praxe v souboru - Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke 
kolektivnímu projevu. Učí se smyslu pro spolupráci a pro kolektivní odpovědnost, řeší při nácviku skladeb pokročilejší 
technické a nástrojové problémy, rozvíjí svůj vztah k hudbě.
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Hudební nauka - Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, 
které jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho 
poučené prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě.
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HRA NA LESNÍ ROH – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje

Studijní zaměření:  Hra na lesní roh I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na lesní roh 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na lesní roh rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA LESNÍ ROH 

Předmět HRA NA LESNÍ ROH 
I. stupeň základní studium

Očekávan
é výstupy

Žák

- využívá při hře
všechny získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti s 
důrazem 
na tvoření a 
kvalitu tónu

- využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení, 
frázování a 
agogiku v celém 
rozsahu nástroje

- interpretuje 
přiměřeně 
obtížné skladby 
různých stylů a 
žánrů podle 
svých 
individuálních 
schopností

- samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- ovládá 
elementární 
transpozici 
úměrně svým 
schopnostem

- uplatňuje se 
při hře v 
komorních, 
souborových 
nebo 
orchestrálních 
uskupeních

R
o
č
n
í
k

1. - má chuť hrát 
na nástroj
- umí si připravit
nástroj ke hře
- vytváří si 
základní 
nátiskové a 
dechové návyky
- ovládá 
základní postoj 
při hře a držení 
nástroje
- hraje 
v tónovém 
rozsahu od C1 
do F1 (dle 
notace ladění F )

- využívá 
základních 
dynamických 
odstínění hry, 
dle svých 
nátiskových 
schopností
- vše hraje 
v pomalých a 
středních 
tempech

- hraje 
jednoduché 
lidové písně
- je schopen hry
v celých, 
půlových a 
čtvrťových 
hodnotách

- hraje z listu 
tóny 
v hodnotách 
půlových not

2. - hraje 
vydržované tóny
s dynamickým 
odstíněním

- hraje 
v dynamickém 
odstínění od  mf 
do p

- hraje skladby 
obsahující i noty
osminové, 
půlové a 

-  samostatně
nastuduje
jednoduchou
lidovou píseň
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- hraje v  
tónovém 
rozsahu od a m. 
do A1
- hraje 
nátisková 
cvičení
- hraje durové 
stupnice a 
kvintakordy dle 
svých 
nátiskových 
schopností
( do 2 křížků a 2
bé )

- hraje 
v základních 
předepsaných 
tempech
- hraje legato, 
staccato

čtvrťové s 
tečkou 
- rozvíjí hru 
z listu a hru 
zpaměti

- hraje z listu 
látku 1. ročníku

3. - posiluje retní 
vazby v půlovém
pohybu
- tónový rozsah 
od jedné do 
jedné a půl 
oktávy
- hraje durové 
stupnice do tří 
křížků a tří bé

- hraje 
vydržované tóny
ve střední 
poloze od p do 
mf 
-ovládá hru v  
crescendu a 
decrescendu 

- hraje 
přednesové 
skladby 
s využitím 
různých 
výrazových 
prostředků

- zvládá 
elementární 
hodnocení svého
výkonu a 
výkonu druhých
-  hraje z listu 
látku 2. ročníku
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4. - posiluje retní 
vazby ve 
čtvrťovém 
pohybu
- hraje v 
tónovém 
rozsahu od a m. 
do A 1 (dle 
notace v ladění 
F)
- hraje durové 
stupnice do čtyř 
křížků a čtyř bé.
- mollové 
stupnice do 
dvou křížků a 
dvou bé

- ovládá širší 
dynamické 
odstínění hry
- hraje 
náročnější 
rytmické útvary 
– tečkované a 
šestnáctinové 
rytmy
- používá 
jazykovou 
techniku 
v rychlejších 
tempech

- hraje sólové 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností 

- uplatňuje 
okamžitou 
hudební paměť 
v rozsahu 2-4 
taktů 
- hraje z listu 
látku 3. ročníku

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru

5. - posiluje retní 
vazby 
v osminovém 
pohybu
- v pomalejších 
tempech ovládá 
intervalové 
skoky v rozsahu 
nátiskových 
schopností
- hraje durové a
mollové stupnice
v rozsahu čtyř 
křížků a čtyř bé

- ovládá základy
jazzového 
frázování a 
artikulace
- hraje synkopy 
v pomalejším 
tempu

- hraje sólové 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností

- hraje z listu 
látku 5. ročníku
- rozpoznává 
skladby různých 
stylových 
období, 
v literatuře pro 
nástroj

- umí 
transponovat o 
oktávu výše a 
níže dle svého 
nátiskového 
rozsahu

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
- dbá na 
týmovou 
spolupráci a 
zodpovědnost v 
souboru
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6. - posiluje retní 
vazby 
v osminovém 
pohybu v širších 
intervalových 
skocích
- v rychlejších 
tempech ovládá 
intervalové 
skoky v rozsahu 
nátiskových 
schopností
- hraje durové a
mollové stupnice
v rozsahu pěti 
křížků a pěti bé

- používá 
jazzové 
frázování a 
artikulaci 
v jednodušších 
skladbách
- zvládá 
melodické 
ozdoby (příraz, 
obal)

- hraje sólové 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností

- hraje z listu 
látku 6. ročníku
- je schopný 
nastudovat 
přednesovou 
skladbu 
odpovídající 
technickým 
schopnostem 
žáka

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
- je mladším 
spolužákům 
příkladem ve 
svědomité práci 
v soboru

7. - rychlá hra 
retních vazeb
- hraje durové a
mollové stupnice
v rozsahu sedmi
křížků a sedmi 
bé

- ovládá 
frázování ve 
spojení 
s nádechy 
v rychlejších 
tempech

- hraje sólové, 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností

- hraje z listu 
látku 7. ročníku
- nastuduje 
přednesovou 
skladbu 
odpovídající 
technickým 
schopnostem 
žáka

- transponuje o 
velkou sekundu 
výš (v pomalém 
tempu)
-umí  převést a 
zapsat notový 
zápis  F notace 
do notace znějící

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
-pomáhá 
mladším 
spolužákům se 
začleněním do 
souboru a 
řešením 
interpretačních 
problémů
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde: PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 265/492



HRA NA LESNÍ ROH – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje Studijní zaměření:  Hra na lesní roh II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na lesní roh 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na lesní roh rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA LESNÍ ROH 

Předmět HRA NA LESNÍ ROH 

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

Žák

- uplatňuje 
všechny 
doposud získané
znalosti a 
dovednosti v 
celém rozsahu 
nástroje

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
problematiku 
nástrojové 
techniky včetně 
základní péče o 
nástroj, dýchání, 
frázování, výrazu
při nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytvoří 
si 
názor 
na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a tento
svůj 
názor 
zformul
uje

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle 
vlastního výběru

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č
n
ík

1. - ovládá 
frázování ve 
spojení 
s nádechy 
v rychlých 
tempech

- má již osvojen systém 
rozehrávání se
- je schopen reagovat na 
případné nátiskové 
problémy

- 
Sezna
muje 
se 
s interp
retací a
frázová
ním 
taneční
a 

při hře z listu 
dodržuje přesný 
rytmický zápis

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
podílí se na jeho 
činnosti
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jazzové
hudby

2. - zvládá základní
péči o nástroj a 
drobné opravy

-je 
podpor
ován a 
motivo
ván k 
návště
vám 
koncert
ů a 
festival
ů všech
žánrů a
k 
vytváře
ní si 
vlastní
ho 
názoru

- je schopen 
samostatného 
studia nových 
skladeb a 
vyhledávání 
skladeb podle 
vlastního výběru

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
podílí se na jeho 
činnosti
-je příkladem 
mladším 
spolužákům ve 
svědomité 
přípravě

3. používá stylový 
výraz a frázování
ve všech 
probraných 
stylech 

- sleduje 
hudební dění 
aktuální hudební
scény a 
poznatky 
aplikuje při 
vlastní 
interpretaci

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
pomáhá při 
začleňování žáků
I. Stupně

4. - umí pracovat 
se zvukovou 
škálou nástroje 
– používá 
dynamických 
odstínění v celé 

- má zájem neustále 
sledovat nové
metodické poznatky při 
zdokonalování kvality 
tónu a technické 
vybavenosti

- žák 
při 
studiu 
skladby
samost
atně 

- je schopen 
samostatného 
studia sólového 
partu
- je přípraven na
absolventský 

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
pomáhá při 
vytváření 
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škále tónového 
rozsahu

řeší 
technic
ká 
úskalí 

koncert interpretačních 
schopností žáků 
I. Stupně
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 270/492



STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA TENOR

CHARAKTERISTIKA

Tenor je trubkovitý žesťový nástroj. Je oválně stočen, takže vypadá jako malá tuba, a v drtivé většině případů je v B 
ladění.
Rozsah závisí výrazně (jako u všech žesťových nástrojů) na schopnostech hráče, pohybuje se však zhruba od velkého E do 
b1, tedy podobně jako trombon. Virtuos je pochopitelně schopen hrát ještě o něco výše či o něco níže - schopnost zahrát 
nižší tóny závisí také na tom, je-li nástroj vybaven čtvrtým ventilem. Pro hraní na tenor se používá stejný nátrubek jako na 
trombon. Proto většina hráčů ovládá hru na oba tyto nástroje. 
Tenor má jemný, líbivý zvuk a uplatnění nachází hlavně v dechových orchestrech. Uplatňuje se i jako nástroj sólový. 
      Hra na tenor vyžaduje specifické předpoklady pro hráče, zejména jeho fyzickou vyspělost a zdravé zuby. Jako 
přípravný nástroj je nejčastěji doporučována zobcová flétna. 
Nástroj je vhodný pro hráče (dle fyzických dispozic) cca od 8 - 9 let. Mladší děti mohou navštěvovat přípravné studium (1 – 
2 leté), které je určeno pro děti od 5 do 7 let. Navštěvují Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může 
dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá žák základní návyky a dovednosti 
při hře na zvolený hudební nástroj, nebo základy techniky sólového zpěvu.
 Výuka hry na tenor v naší ZUŠ je orientována na hudbu lidovou, klasickou,  dechovou či populární. Celé základní studium 
je rozděleno na:
I.stupeň, pro žáky 7 – 14 let (7 ročníků) 
 II. stupeň pro žáky od 14 let (4 ročníky).
 Pro zájemce od 19 let věku je čtyřleté studium pro dospělé.  
Smyslem tohoto předmětu je naučit žáka praktické hře na nástroj. Při hře se žák naučí orientovat v notovém zápise a 
analyzovat rytmus. Seznámí se s technikou bráničního dýchání,nasazením tónu i jeho správným tvořením, dosáhne dle 
svých dispozic co možná nejvyššího stupně prstové techniky a seznámí se se základy hudební interpretace.
     
 Žáci I.stupně jsou seznamováni s nástrojem, jeho historií a uplatněním. Získávají základní návyky potřebné pro hru na 
nástroj. Učí se správnému držení nástroje, postoje při hře, nasazení nátrubku na rty a vytváří si základy nátisku, správného
dýchání a výrazové hry.
Žáci II.stupně využívají znalosti získané v I. stupni a dále je rozvíjí. Věnuje se zejména rozvoji nátisku, intonační jistotě a 
výrazové stránce hry na nástroj. Během celého studia je v žácích budován zájem o hudbu, kulturu a aktivní účast 
v souborech mimo školu.
 Studijní zaměření Hra na tenor je realizováno v těchto předmětech:
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Hra na tenor (1 hodina týdně po celou dobu studia). 
Praxe v souboru (1 hodina týdně od 4. ročníku I. stupně).
Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).
Praxe v souboru - Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke 
kolektivnímu projevu. Učí se smyslu pro spolupráci a pro kolektivní odpovědnost, řeší při nácviku skladeb pokročilejší 
technické a nástrojové problémy, rozvíjí svůj vztah k hudbě.
Hudební nauka - Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, 
které jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho 
poučené prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě.
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HRA NA TENOR – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje

Studijní zaměření:  Hra na tenor I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na tenor 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na tenor rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 273/492



Předmět HRA NA TENOR 

Předmět HRA NA TENOR 
I. stupeň základní studium

Očekávan
é výstupy

Žák

- využívá při hře
všechny získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti s 
důrazem 
na tvoření a 
kvalitu tónu

- využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení, 
frázování a 
agogiku v celém 
rozsahu nástroje

- interpretuje 
přiměřeně 
obtížné skladby 
různých stylů a 
žánrů podle 
svých 
individuálních 
schopností

- samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- ovládá 
elementární 
transpozici 
úměrně svým 
schopnostem

- uplatňuje se 
při hře v 
komorních, 
souborových 
nebo 
orchestrálních 
uskupeních

R
o
č
n
í
k

1. - má chuť hrát 
na nástroj
- umí si připravit
nástroj ke hře
- vytváří si 
základní 
nátiskové a 
dechové návyky
- ovládá 
základní postoj 
při hře a držení 
nástroje
- hraje 
v tónovém 
rozsahu od C1 
do G1 (notace b 
nástroje)

- využívá 
základních 
dynamických 
odstínění hry 
v mf až f
- vše hraje 
v pomalých a 
středních 
tempech

- hraje 
jednoduché 
lidové písně
- je schopen hry
v celých, 
půlových a 
čtvrťových 
hodnotách

- čte notový 
zápis 
z houslového 
klíče 

2. - hraje 
vydržované tóny
s dynamickým 
odstíněním

- hraje 
v dynamickém 
odstínění od  p 
do f

- hraje skladby 
obsahující noty 
osminové, 
čtvrťové, půlové,

-  samostatně
nastuduje
lidovou píseň
- hraje z listu 
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- rozšiřuje 
tónový rozsah
- hraje 
nátisková 
cvičení
- hraje durové 
stupnice a 
kvintakordy dle 
svých 
nátiskových 
schopností
( do 2 křížků a 2
bé )

- hraje 
v pomalejších 
tempech
- hraje legato, 
staccato

půlové s tečkou 
a celé 
- rozvíjí hru 
z listu a hru 
zpaměti

látku 1. ročníku

3. - posiluje retní 
vazby v půlovém
pohybu
- tónový rozsah 
od jedné do 
jedné a půl 
oktávy
- hraje durové 
stupnice do tří 
křížků a tří bé

- hraje 
vydržované tóny
ve střední 
poloze od p do f 
(crescendo a 
decrescendo)
- hraje synkopy 
v pomalejším 
tempu

- hraje 
přednesové 
skladby 
s využitím 
různých 
výrazových 
prostředků

- zvládá 
elementární 
hodnocení svého
výkonu a 
výkonu druhých
- hraje z listu 
látku 2. ročníku
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4. - posiluje retní 
vazby ve 
čtvrťovém 
pohybu
- hraje v 
tónovém 
rozsahu od fis 
m. do E 2 (dle 
notace 
v houslovém 
klíči 
v b ladění)
- hraje durové 
stupnice do čtyř 
křížků a čtyř bé.
- mollové 
stupnice do 
dvou křížků a 
dvou bé

- ovládá širší 
dynamické 
odstínění hry
- hraje 
náročnější 
rytmické útvary 
– tečkované 
rytmy
- používá 
jazykovou 
techniku 
v rychlejších 
tempech

- hraje sólové 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností 

- uplatňuje 
okamžitou 
hudební paměť 
v rozsahu 2-4 
taktů 
- hraje z listu 
látku 3. ročníku

- umí notový 
zápis houslovéh
o klíče v b hlasu 
převést do 
znějících tónů 

- hraje 
v komorním 
uskupení

5. - posiluje retní 
vazby 
v osminovém 
pohybu
- v pomalejších 
tempech ovládá 
intervalové 
skoky v rozsahu 
nátiskových 
schopností
- hraje durové a
mollové stupnice
v rozsahu čtyř 
křížků a čtyř bé

- ovládá základy
jazzového 
frázování a 
artikulace

- hraje sólové 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností

- hraje z listu 
látku 4. ročníku
- rozpoznává 
skladby různých 
stylových 
období, 
v literatuře pro 
nástroj

- umí 
transponovat o 
oktávu výše a 
níže dle svého 
nátiskového 
rozsahu

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
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6. - posiluje retní 
vazby 
v osminovém 
pohybu v širších 
intervalových 
skocích
- v rychlejších 
tempech ovládá 
intervalové 
skoky v rozsahu 
nátiskových 
schopností
- hraje durové a
mollové stupnice
v rozsahu pěti 
křížků a pěti bé

- používá 
jazzové 
frázování a 
artikulaci 
v jednodušších 
skladbách
- zvládá 
melodické 
ozdoby (příraz, 
obal)

- hraje sólové 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností

- hraje z listu 
látku 6. ročníku
- je schopný 
nastudovat 
přednesovou 
skladbu 
odpovídající 
technickým 
schopnostem 
žáka

- hraje 
v basovém i 
houslovém klíči

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
-má smysl pro 
kolektivní 
spolupráci a 
zodpovědnost

7. - rychlá hra 
retních vazeb
- hraje durové a
mollové stupnice
v rozsahu sedmi
křížků a sedmi 
bé

- ovládá 
frázování ve 
spojení 
s nádechy 
v rychlejších 
tempech

- hraje sólové, 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností

- hraje z listu 
látku 7. ročníku
- nastuduje 
přednesovou 
skladbu 
odpovídající 
technickým 
schopnostem 
žáka

- transponuje o 
velkou sekundu 
výš ( v pomalém
tempu )

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
-pomáhá 
mladším 
spolužákům 
s interpretačními
problémy a 
v začlenění do 
souboru 

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 277/492



Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde: PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA TENOR – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje Studijní zaměření:  Hra na tenor II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na tenor 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na tenor rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA TENOR 

Předmět HRA NA TENOR 

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

Žák

- uplatňuje 
všechny 
doposud získané
znalosti a 
dovednosti v 
celém rozsahu 
nástroje

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
problematiku 
nástrojové 
techniky včetně 
základní péče o 
nástroj, dýchání, 
frázování, výrazu
při nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytvoří 
si 
názor 
na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a tento
svůj 
názor 
zformul
uje

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle 
vlastního výběru

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č
n
ík

1. - ovládá 
frázování ve 
spojení 
s nádechy 
v rychlých 
tempech
- používá stylový
výraz a frázování
ve všech 
probraných 

- má již osvojen systém 
rozehrávání se
- je schopen reagovat na 
případné nátiskové 
problémy

- 
Sezna
muje 
se 
s interp
retací a
frázová
ním 
taneční
a 

při hře z listu 
dodržuje přesný 
rytmický zápis

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
podílí se na jeho 
činnosti
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stylech jazzové
hudby

2. - zvládá základní
péči o nástroj a 
drobné opravy

-je 
podpor
ován a 
motivo
ván k 
návště
vám 
koncert
ů a 
festival
ů všech
žánrů a
k 
vytváře
ní si 
vlastní
ho 
názoru

- je schopen 
samostatného 
studia nových 
skladeb a 
vyhledávání 
skladeb podle 
vlastního výběru

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
podílí se na jeho 
činnosti

3. používá stylový 
výraz a frázování
ve všech 
probraných 
stylech 
v náročnějších 
skladbách

- sleduje 
hudební dění 
aktuální hudební
scény a 
poznatky 
aplikuje při 
vlastní 
interpretaci

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
pomáhá při 
začleňování žáků
I. stupně

4. - umí pracovat 
se zvukovou 
škálou nástroje 
– používá 
dynamických 
odstínění v celé 

- má zájem neustále 
sledovat nové
metodické poznatky při 
zdokonalování kvality 
tónu a technické 
vybavenosti

- žák 
při 
studiu 
skladby
samost
atně 

- je schopen 
samostatného 
studia sólového 
partu
-  je přípraven 
na absolventský 

- hraje 
v komorním 
uskupení nebo 
orchestru a 
pomáhá při 
vytváření 
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škále tónového 
rozsahu

řeší 
technic
ká 
úskalí 

koncert interpretačních 
schopností žáků 
I. stupně
- je schopen 
posoudit kvalitu 
předloženého 
hudebního díla
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA TROMBON

CHARAKTERISTIKA

Pozoun neboli trombon je žesťový hudební nástroj. Zvuk vzniká chvěním rtu v nátrubku. V soustavě trubek ústících do 
ozvučníku neboli korpusu se pak vytváří charakteristický tón.
Trombon se používá nejen v orchestrech, ale i v komorní hudbě, v jazzu, swingu, populární hudbě a samozřejmě se uplatňuje i jako sólový nástroj, nejčastěji s doprovodem klavíru. V 
minulosti se používala širší škála druhů trombonů. Existovaly trombony diskantové, altové, tenorové, basové a kontrabasové. Dnes se používají především trombony altové, tenorové a 
basové.

Existují dva základní druhy trombonu:

 snižcový trombon

 trombon s pístovou mechanikou
Snižcová část se skládá z vlastního snižce a z vnitřních trubic. Snižec se dá plynule posouvat a tím mění délku nástroje. Využívá se 7 poloh, pomocí kterých se snižuje vytvořený alikvótní tón o 
0-6 půltónů. Celková délka trubice tenorového trombonu je zhruba dvakrát delší než má trubka, tedy okolo 270 cm. 

U trombonů s pístovou mechanikou je namísto snižce soustava mechanicky připojovaných odboček (stejný systém jako na trubce). Hra na takovýto trombon je ochuzena o některé 
melodické prvky a ozdoby, např. o takzvané glissando, tedy volné "klouzání" mezi jednotlivými tóny a zároveň takový pozoun nehraje příliš čistě - nelze například dolaďovat tóny v rámci 
přirozeného ladění a je tedy nutno užívat jen temperovaného ladění.

Některé snižcové trombony jsou vybaveny i jednou klapkou pro palec, která prodlužuje dráhu vzduchu a snižuje zvuk o kvartu. Tato klapka velmi zjednodušuje hraní, protože v některých 
případech není třeba hrát na 6. či 7. poloze. Namísto toho hráč sníží tón pomocí klapky.

Hra na trombon vyžaduje specifické předpoklady pro hráče, zejména jeho fyzickou vyspělost a zdravé zuby. Jako přípravný 
nástroj je nejčastěji doporučována zobcová flétna. 
Nástroj je vhodný pro hráče (dle fyzických dispozic) cca od 8 - 9 let. Mladší děti mohou navštěvovat přípravné studium (1 – 2 
leté), které je určeno pro děti od 5 do 7 let. Navštěvují Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě
nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá žák základní návyky a dovednosti při hře
na zvolený hudební nástroj, nebo základy techniky sólového zpěvu.
 Výuka hry na trombon v naší ZUŠ je orientována především na lidovou, klasickou, swingovou, populární a dechovou hudbu. 
Celé základní studium je rozděleno:

 I.stupeň pro žáky 7 – 14 let (7 ročníků) 
 II.stupeň pro žáky od 14 let (4 ročníky). 

Pro zájemce od 19 let věku je čtyřleté studium pro dospělé. 

Smyslem tohoto předmětu je naučit žáka praktické hře na nástroj. Při hře se žák naučí orientovat v notovém zápise a 
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analyzovat rytmus. Seznámí se s technikou bráničního dýchání, nasazením tónu i jeho správným tvořením, dosáhne dle svých
dispozic co možná nejvyššího stupně snižcové či prstové techniky a seznámí se se základy hudební interpretace.
       Žáci I.stupně jsou seznamováni s nástrojem, jeho historií a uplatněním. Získávají základní návyky potřebné pro hru na 
nástroj. Učí se správnému držení nástroje, postoje při hře, nasazení nátrubku na rty a vytváří si základy nátisku, správného 
dýchání a výrazové hry.
      Žáci II.stupně využívají znalosti získané v I. stupni a dále je rozvíjí. Věnuje se zejména rozvoji nátisku, techniky, 
intonační jistotě a výrazové stránce hry na nástroj. Během celého studia je v žácích budován zájem o hudbu, kulturu a aktivní
účast v souborech mimo školu.
    Studijní zaměření Hra na trombon je realizováno v těchto předmětech:

 Hra na trombon (1 hodina týdně po celou dobu studia). 
 Praxe v souboru (1 hodina týdně od 4. ročníku I. stupně, která je realizována - komorní hrou, hrou v Tanečním a 

dechovém orchestru, nebo výjimečně v pěveckých  souborech).
 Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).

Praxe v souboru - Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke 
kolektivnímu projevu. Učí se smyslu pro spolupráci a pro kolektivní odpovědnost, řeší při nácviku skladeb pokročilejší 
technické a nástrojové problémy, rozvíjí svůj vztah k hudbě.
Hudební nauka - Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, 
které jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho 
poučené prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě.
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HRA NA TROMBON – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje

Studijní zaměření: Hra na trombon I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na trombon 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16

1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na trombon rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 
mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

1) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA TROMBON 

Předmět HRA NA TROMBON 
I. stupeň základní studium

Očekávan
é výstupy

Žák

- využívá při hře
všechny získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti s 
důrazem 
na tvoření a 
kvalitu tónu

- využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení, 
frázování a 
agogiku v celém 
rozsahu nástroje

- interpretuje 
přiměřeně 
obtížné skladby 
různých stylů a 
žánrů podle 
svých 
individuálních 
schopností

- samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- ovládá 
elementární 
transpozici 
úměrně svým 
schopnostem

- uplatňuje se 
při hře v 
komorních, 
souborových 
nebo 
orchestrálních 
uskupeních

R
o
č
n
í
k

1. - má chuť hrát 
na nástroj
- umí si připravit
nástroj ke hře
- umí si vytvořit 
základní 
nátiskové a 
dechové návyky
-hraje v  
tónovém 
rozsahu od v.bé 
do m.f 
- ovládá 
základní postoj 
při hře a držení 
nástroje

- umí využít 
základních 
dynamických 
odstínění hry, 
dle svých 
nátiskových 
schopností
- vše hraje 
v pomalých a 
středních 
tempech

- hraje 
jednoduché 
lidové písně
- je schopen hry
v celých, 
půlových a 
čtvrťových 
hodnotách

- hraje z listu 
látku 1. ročníku
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2. - hraje 
vydržované tóny
s dynamickým 
odstíněním
- ovládá tónový 
rozsah od v.G 
do m.bé
- hraje 
nátisková 
cvičení
- hraje durové 
stupnice a 
kvintakordy dle 
svých 
nátiskových 
schopností
( do 2 křížků a 2
bé )

- hraje 
v dynamickém 
odstínění od  mf 
do p
- hraje 
v základních 
předepsaných 
tempech
- hraje legato, 
staccato

- hraje skladby 
obsahující i noty
osminové, 
půlové a 
čtvrťové s 
tečkou 
- rozvíjí hru 
z listu a hru 
zpaměti

-  samostatně
nastuduje
lidovou píseň
- hraje z listu 
látku 1. ročníku

3. - umí posilovat 
retní vazby 
v půlovém 
pohybu
-zahraje tónový 
rozsah od jedné 
do jedné a půl 
oktávy
- hraje durové 
stupnice do tří 
křížků a tří bé

- hraje 
vydržované tóny
ve střední 
poloze od p do f 
(crescendo a 
decrescendo)
- hraje synkopy 
v pomalejším 
tempu

- hraje 
přednesové 
skladby 
s využitím 
různých 
výrazových 
prostředků

- zvládne 
elementární 
hodnocení svého
výkonu a 
výkonu druhých
- hraje z listu 
látku 2. ročníku
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4. - posiluje retní 
vazby ve 
čtvrťovém 
pohybu
- hraje v 
tónovém 
rozsahu od E v. 
do D 1
- hraje durové 
stupnice do čtyř 
křížků a čtyř bé.
- mollové 
stupnice do 
dvou křížků a 
dvou bé

- zvládne širší 
dynamické 
odstínění hry
- hraje 
náročnější 
rytmické útvary 
– tečkované 
rytmy
- umí použít 
jazykovou 
techniku 
v rychlejších 
tempech

- hraje sólové 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností 

- uplatňuje 
okamžitou 
hudební paměť 
v rozsahu 2-4 
taktů 
- hraje z listu 
látku 3. ročníku

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru

5. - posiluje retní 
vazby 
v osminovém 
pohybu
- v pomalejších 
tempech 
zvládne 
intervalové 
skoky v rozsahu 
nátiskových 
schopností
- hraje glissando
- hraje durové a
mollové stupnice
v rozsahu čtyř 
křížků a čtyř bé

- interpretuje 
základy 
jazzového 
frázování a 
artikulace

- hraje sólové 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností

- hraje z listu 
látku 4. ročníku
- rozpozná 
skladby různých 
stylových 
období, 
v literatuře pro 
nástroj

- umí 
transponovat o 
oktávu výše a 
níže dle svého 
nátiskového 
rozsahu

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
- dbá na 
týmovou 
spolupráci a 
zodpovědnost v 
souboru
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6. - posiluje retní 
vazby 
v osminovém 
pohybu v širších 
intervalových 
skocích
- v rychlejších 
tempech umí 
zahrát 
intervalové 
skoky v rozsahu 
nátiskových 
schopností
- hraje durové a
mollové stupnice
v rozsahu pěti 
křížků a pěti bé

- používá 
jazzové 
frázování a 
artikulaci 
v jednodušších 
skladbách
- interpretuje 
melodické 
ozdoby (příraz, 
obal)

- hraje sólové 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností

- hraje z listu 
látku 6. ročníku
- je schopný 
nastudovat 
přednesovou 
skladbu 
odpovídající 
technickým 
schopnostem 
žáka

-umí přečíst a 
zahrát 
jednoduchý 
notový zápis v b
hlase

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
- je mladším 
spolužákům 
příkladem ve 
svědomité práci 
v soboru

7. - hraje 
v rychlém tempu
retní vazby
- hraje durové a
mollové stupnice
v rozsahu sedmi
křížků a sedmi 
bé

- ovládá 
frázování ve 
spojení 
s nádechy 
v rychlejších 
tempech

- hraje sólové, 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností

- hraje z listu 
látku 6. ročníku
 -navrhne
vlastní
dynamiku  a
tempo
v reailzované
skladbě  a  svůj
návrh zdůvodní
- nastuduje 
přednesovou 
skladbu 
odpovídající 
technickým 
schopnostem 

- transponuje o 
velkou sekundu 
výš (v pomalém 
tempu)

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
- pomáhá 
mladším 
spolužákům se 
začleněním do 
souboru a 
řešením 
interpretačních 
problémů
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žáka
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA TROMBON – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje Studijní zaměření: Hra na trombon II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na trombon 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na trombonrozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA TROMBON 

Předmět HRA NA TROMBON 

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

Žák

- uplatňuje 
všechny 
doposud získané
znalosti a 
dovednosti v 
celém rozsahu 
nástroje

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
problematiku 
nástrojové 
techniky včetně 
základní péče o 
nástroj, dýchání, 
frázování, výrazu
při nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytvoří 
si 
názor 
na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a tento
svůj 
názor 
zformul
uje

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle 
vlastního výběru

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č
n
ík

1. - ovládá 
frázování ve 
spojení 
s nádechy 
v rychlých 
tempech
- umí použít 
stylový výraz a 
frázování ve 
všech 

- má již osvojen systém 
rozehrávání se
- je schopen reagovat na 
případné nátiskové 
problémy

- je 
seznám
en se 
základn
í interp
retací a
frázová
ním 
taneční
a 

při hře z listu 
dodržuje přesný 
rytmický zápis

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
podílí se na jeho 
činnosti
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probraných 
stylech

jazzové
hudby

2. - zvládá základní
péči o nástroj a 
drobné opravy

- je 
podpor
ován a 
motivo
ván k 
návště
vám 
koncert
ů a 
festival
ů všech
žánrů a
k 
vytváře
ní si 
vlastní
ho 
názoru

- je schopen 
samostatného 
studia nových 
skladeb a 
vyhledávání 
skladeb podle 
vlastního výběru

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
podílí se na jeho 
činnosti

3. Umí použít 
stylový výraz a 
frázování ve 
všech 
probraných 
stylech 
v náročnějších 
skladbách

- sleduje 
hudební dění 
aktuální hudební
scény a 
poznatky 
aplikuje při 
vlastní 
interpretaci

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
pomáhá při 
začleňování žáků
I. Stupně

4. - umí pracovat 
se zvukovou 
škálou nástroje 
– používá 

- má zájem neustále 
sledovat nové
metodické poznatky při 
zdokonalování kvality 

- žák 
při 
studiu 
skladby

- je schopen 
samostatného 
studia sólového 
partu

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
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dynamických 
odstínění v celé 
škále tónového 
rozsahu

tónu a technické 
vybavenosti

samost
atně 
řeší 
technic
ká 
úskalí 

-  žák je 
přípraven na 
absolventský 
koncert

pomáhá při 
vytváření 
interpretačních 
schopností žáků 
I. stupně
- je schopen 
posoudit kvalitu 
předloženého 
hudebního díla
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA TENOR a TROMBON

CHARAKTERISTIKA

Charakteristiky těchto nástrojů jsou uvedeny ve studijních zaměřeních Hra na tenor a Hra na trombon.  

    Hra na tenor a trombon vyžaduje specifické předpoklady pro hráče, zejména jeho fyzickou vyspělost a zdravé zuby. 
Jako přípravný nástroj je nejčastěji doporučována zobcová flétna. 
Nástroj je vhodný pro hráče (dle fyzických dispozic) cca od 8 - 9 let. Mladší děti mohou navštěvovat přípravné studium (1 – 
2 leté), které je určeno pro děti od 5 do 7 let. Navštěvují Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může 
dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá žák základní návyky a dovednosti 
při hře na zvolený hudební nástroj, nebo základy techniky sólového zpěvu.
 Výuka hry na tenor a trombon v naší ZUŠ je orientována na lidovou, klasickou, swingovou, jazzovou, populární a dechovou
hudbu.
 Celé základní studium je rozděleno na:

 I. stupeň, pro žáky 7 – 14 let (7 ročníků) 
 II. stupeň pro žáky od 14 let (4 ročníky)
 Pro zájemce od 19 let věku je čtyřleté studium pro dospělé.  

Smyslem tohoto předmětu je naučit žáka praktické hře na nástroj. Při hře se žák naučí orientovat v notovém zápise a 
analyzovat rytmus. Seznámí se s technikou bráničního dýchání, nasazením tónu i jeho správným tvořením, dosáhne dle 
svých dispozic co možná nejvyššího stupně prstové techniky a seznámí se se základy hudební interpretace.
 Žáci I. stupně jsou seznamováni s nástrojem, jeho historií a uplatněním. Získávají základní návyky potřebné pro hru na 
nástroj. Učí se správnému držení nástroje, postoji při hře, nasazení nátrubku na rty, základům nátisku, správnému dýchání 
a výrazové hře.
Žáci II. stupně využívají znalosti získané v I. stupni a dále je rozvíjí. Věnují se zejména rozvoji nátisku, intonační jistotě a 
výrazové stránce hry na nástroj. Během celého studia je v žácích budován zájem o hudbu, kulturu a aktivní účast 
v souborech mimo školu.
    Studijní zaměření Hra na tenor a trombon je realizováno v těchto předmětech:

 Hra na tenor a trombon (1 hodina týdně po celou dobu studia). Mimořádně talentovaným žákům lze studium 
předmětu Hra tenor a trombon rozšířit až o 1 hodinu týdně. 

 Praxe v souboru - Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke 
kolektivnímu projevu. Učí se smyslu pro spolupráci a pro kolektivní odpovědnost, řeší při nácviku skladeb pokročilejší 
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technické a nástrojové problémy, rozvíjí svůj vztah k hudbě. Praxe v souboru (1 hodina týdně od 4. ročníku I. Stupně,
která je realizována - Komorní hrou, hrou v Tanečním a dechovém orchestru, nebo výjimečně v pěveckých 
souborech). 

 Hudební nauka - Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými 
znalostmi, které jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa
hudby, jeho poučené prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo 
tvorbě. Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).
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HRA NA TENOR A TROMBON – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje

Studijní zaměření: Hra na tenor a trombon I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na tenor a trombon 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na tenor atrombon rozšířit až o jednu hodinu týdně a 

zároveň mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA TENOR A TROMBON 

Předmět HRA NA TENOR A TROMBON 
I. stupeň základní studium

Očekávan
é výstupy

Žák

- využívá při hře
všechny získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti s 
důrazem 
na tvoření a 
kvalitu tónu

- využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení, 
frázování a 
agogiku v celém 
rozsahu nástroje

- interpretuje 
přiměřeně 
obtížné skladby 
různých stylů a 
žánrů podle 
svých 
individuálních 
schopností

- samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- ovládá 
elementární 
transpozici 
úměrně svým 
schopnostem

- uplatňuje se 
při hře v 
komorních, 
souborových 
nebo 
orchestrálních 
uskupeních

R
o
č
n
í
k

1. - má chuť hrát 
na nástroj
- umí si připravit
nástroj ke hře
- je schopen 
vytvořit si 
základní 
nátiskové a 
dechové návyky
- zvládne 
základní postoj 
při hře a držení 
nástroje
-hraje 
v tónovém 
rozsahu od 
znějícího B v. do
f m.

- umí využít 
základních 
dynamických 
odstínění hry, 
dle svých 
nátiskových 
schopností
- vše hraje 
v pomalých a 
středních 
tempech

- hraje 
jednoduché 
lidové písně
- je schopen hry
v celých, 
půlových a 
čtvrťových 
hodnotách

- hraje z listu 
zápis v půlových
hodnotách

2. - hraje 
vydržované tóny
s dynamickým 

- hraje 
v dynamickém 
odstínění od  p 

- hraje skladby 
obsahující i noty
osminové, 

-  samostatně
nastuduje
lidovou píseň
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odstíněním
- rozšiřuje 
tónový rozsah
- hraje 
nátisková 
cvičení
- hraje durové 
stupnice a 
kvintakordy dle 
svých 
nátiskových 
schopností
( do 2 křížků a 2
bé )

do mf
- hraje 
v základních 
předepsaných 
tempech
- hraje legato, 
staccato

půlové a 
čtvrťové s 
tečkou 
- rozvíjí hru 
z listu a hru 
zpaměti

- hraje z listu 
látku 1.ročníku

3. - posiluje retní 
vazby v půlovém
pohybu
-hraje v 
tónovém 
rozsahu od G v. 
do b m.
- hraje durové 
stupnice do tří 
křížků a tří bé

- hraje 
vydržované tóny
ve střední 
poloze od p do f 
( crescendo a 
decrescendo )
- hraje synkopy 
v pomalejším 
tempu

- hraje 
přednesové 
skladby 
s využitím 
různých 
výrazových 
prostředků

- zvládá 
elementární 
hodnocení svého
výkonu a 
výkonu druhých
-  hraje z listu 
látku 2. ročníku
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4. - posiluje retní 
vazby ve 
čtvrťovém 
pohybu
- hraje v 
tónovém 
rozsahu od E v. 
do D 1 (znějící)
- hraje durové 
stupnice do čtyř 
křížků a čtyř bé.
- mollové 
stupnice do 
dvou křížků a 
dvou bé

- zvládne širší 
dynamické 
odstínění hry
- hraje 
náročnější 
rytmické útvary 
– tečkované 
rytmy
- umí použít 
jazykovou 
techniku 
v rychlejších 
tempech

- hraje sólové 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností 

- uplatňuje 
okamžitou 
hudební paměť 
v rozsahu 2-4 
taktů 
- hraje z listu 
látku 3. ročníku

- hraje 
v komorním 
uskupení nebo 
orchestru

5. - posiluje retní 
vazby 
v osminovém 
pohybu
- v pomalejších 
tempech  
zahraje 
intervalové 
skoky v rozsahu 
nátiskových 
schopností
- hraje glissando
-  hraje durové 
a mollové 
stupnice v 
rozsahu čtyř 
křížků a čtyř bé

- zvládne 
základy 
jazzového 
frázování a 
artikulace

- hraje sólové 
nebo  vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností

- hraje z listu 
látku 4. ročníku
- rozpozná 
skladby různých 
stylových období

- umí 
transponovat o 
oktávu výše a 
níže dle svého 
nátiskového 
rozsahu

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
- dbá na 
týmovou 
spolupráci a 
zodpovědnost v 
souboru
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6. - zvládá retní 
vazby 
v osminovém 
pohybu 
- používá 
intervalové 
skoky v rozsahu 
do velké decimy
-  hraje durové 
a mollové 
stupnice v 
rozsahu pěti 
křížků a pěti bé

- používá 
jazzové 
frázování a 
artikulaci 
v jednodušších 
skladbách
- zahraje 
melodické 
ozdoby ( příraz, 
obal )

- hraje sólové 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností

- hraje z listu 
látku 5. ročníku
- je schopný 
nastudovat 
přednesovou 
skladbu 
odpovídající 
technickým 
schopnostem 
žáka

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
- je mladším 
spolužákům 
příkladem ve 
svědomité práci 
v soboru

7. - hraje retní 
vazby 
v rychlejších 
tempech
-  hraje durové 
a mollové 
stupnice v 
rozsahu sedmi 
křížků a sedmi 
bé

- ovládá 
frázování ve 
spojení 
s nádechy 
v rychlejších 
tempech

- hraje sólové, 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření
v obtížnosti 
zvládnutých 
technických 
schopností

- hraje z listu 
látku 6. ročníku
- nastuduje 
přednesovou 
skladbu 
odpovídající 
technickým 
schopnostem 
žáka

- transponuje o 
velkou sekundu 
výš ( v pomalém
tempu )
- hraje na 
trombon 
z notace B 
ladění (z 
houslového 
klíče)
- hraje na tenor 
z basového klíče

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
- pomáhá 
mladším 
spolužákům se 
začleněním do 
souboru a 
řešením 
interpretačních 
problémů

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 304/492



Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA TENOR A TROMBON – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje Studijní zaměření: Hra na tenor a trombon II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na tenor a trombon 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na tenor a trombon rozšířit až o jednu hodinu týdně a 

zároveň mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA TENOR A TROMBON 

Předmět HRA NA TENOR A TROMBON 

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

Žák

- uplatňuje 
všechny 
doposud získané
znalosti a 
dovednosti v 
celém rozsahu 
nástroje

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
problematiku 
nástrojové 
techniky včetně 
základní péče o 
nástroj, dýchání, 
frázování, výrazu
při nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytvoří 
si 
názor 
na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a tento
svůj 
názor 
zformul
uje

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle 
vlastního výběru

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č
n
ík

1. - ovládá 
frázování ve 
spojení 
s nádechy 
v rychlých 
tempech
- používá stylový
výraz a frázování
ve všech 
probraných 

- má osvojen systém 
přípravy ke hře 
- umí se správně rozehrát
- je schopen reagovat na 
případné nátiskové 
problémy

- je 
seznám
en se 
základy
interpr
etace a
 frázov
ání v 
taneční
a 

- při hře z listu 
dodržuje přesný 
rytmický zápis

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
podílí se na jeho 
činnosti
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stylech jazzové
hudbě

2. - zvládá základní
péči o nástroj a 
drobné opravy

- je 
podpor
ován a 
motivo
ván k 
návště
vám 
koncert
ů a 
festival
ů všech
žánrů a
k 
vytváře
ní si 
vlastní
ho 
názoru

- je schopen 
samostatného 
studia nových 
skladeb a 
vyhledávání 
skladeb podle 
vlastního výběru

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
podílí se na jeho 
činnosti
- je příkladem 
mladším 
spolužákům ve 
svědomité 
přípravě

3. - je schopen 
použít stylový 
výraz a frázování
ve všech 
probraných 
stylech 
v náročnějších 
skladbách

- sleduje 
hudební dění 
aktuální hudební
scény a 
poznatky 
aplikuje při 
vlastní 
interpretaci

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
pomáhá při 
začleňování žáků
I. Stupně

4. - umí pracovat 
se zvukovou 
škálou nástroje 
– používá 

- má zájem neustále 
sledovat nové
metodické poznatky při 
zdokonalování kvality 

- žák 
samost
atně 
řeší 

- je schopen 
samostatného 
studia sólového 
partu

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
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dynamických 
odstínění v celé 
škále tónového 
rozsahu

tónu a technické 
vybavenosti

technic
ká 
úskalí 
etud 
a 
skladeb

- je přípraven na
absolventský 
koncert

pomáhá při 
vytváření 
interpretačních 
schopností  žáků
I. Stupně
- je schopen 
posoudit kvalitu 
předloženého 
hudebního díla

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA TUBU

CHARAKTERISTIKA

Tuba je basový žesťový dechový nástroj.  

Jde o jeden z nejhlouběji znějících nástrojů vůbec. Rozsah tuby je ovšem (stejně jako u všech žesťových nástrojů) relativní - je do značné míry závislý na technických schopnostech 

a fyzických předpokladech hráče (velikosti a tvaru rtů, tvaru čelistí a chrupu, motorice mimického svalstva, atd.).

Nástroj se vyrábí převážně v základních laděních B a C (kontrabasové tuby), Es a F (basové tuby), nebo jejich kombinacích. Tuba je opatřena třemi, častěji však čtyřmi a u mistrovských 
nástrojů až šesti rotačními ventily nebo písty, z nichž 5. a 6. slouží k dolaďování nejhlubších tónů, případně (u kombinovaných nástrojů) k přelaďování (např. z F do B ladění).

 Klasická basová nebo kontrabasová tuba může mít i tvar tzv. heligónu, tj. je zatočena kolem hráčova těla. Podobný tvar má i suzafon, jehož ozvučník je obrácen dopředu. 

     Hra na tubu vyžaduje specifické předpoklady pro hráče, zejména jeho fyzickou vyspělost a zdravé zuby. Jako přípravný 
nástroj jsou nejčastěji doporučovány zobcová flétna, tenor, baryton nebo trombon. 
Nástroj je vhodný pro hráče cca od 12 let, dle fyzických dispozic lze se studiem hry na tubu začít i dříve. Mladší děti mohou 
navštěvovat přípravné studium (1 – 2 leté), které je určeno pro děti od 5 do 7 let. Navštěvují Hudební dílničku a v následném
roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá 
žák základní návyky a dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj, nebo základy techniky sólového zpěvu.
 Výuka hry na tubu v naší ZUŠ je orientována na lidovou, klasickou, komorní a dechovou hudbu. 
Celé základní studium je rozděleno na:

 I.stupeň, pro žáky od 12 let (7 ročníků) 
  II.stupeň pro žáky od 19 let (4 ročníky).   

Smyslem tohoto předmětu je naučit žáka praktické hře na nástroj. Při hře se žák naučí orientovat v notovém zápise a 
analyzovat rytmus. Seznámí se s technikou bráničního dýchání,nasazením tónu i jeho správným tvořením, dosáhne dle svých 
dispozic co možná nejvyššího stupně prstové techniky a seznámí se se základy hudební interpretace.
       
 Žáci I. stupně jsou seznamováni s nástrojem, jeho historií a uplatněním. Získávají základní návyky potřebné pro hru na 
nástroj. Učí se správnému držení nástroje, postoje při hře, nasazení nátrubku na rty a vytváří si základy nátisku, správného 
dýchání a výrazové hry.
 Žáci II.stupně využívají znalosti získané v I. stupni a dále je rozvíjí. Věnuje se zejména rozvoji techniky, nátisku, intonační 
jistotě a výrazové stránce hry na nástroj. Během celého studia je v žácích budován zájem o hudbu, kulturu a aktivní účast 
v souborech mimo školu.
    Studijní zaměření Hra na tubu je realizováno v těchto předmětech:

 Hra na tubu (1 hodina týdně po celou dobu studia). 
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 Praxe v souboru (1 hodina týdně od 4. ročníku I. stupně).
 Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).

 Praxe v souboru - Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj 
ke kolektivnímu projevu. Učí se smyslu pro spolupráci a pro kolektivní odpovědnost, řeší při nácviku skladeb 
pokročilejší technické a nástrojové problémy, rozvíjí svůj vztah k hudbě.

 Hudební nauka - Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými 
znalostmi, které jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení 
světa hudby, jeho poučené prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci 
nebo tvorbě.
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HRA NA TUBU – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje

Studijní zaměření: Hra na tubu I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na tubu 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16

1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na tubu rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 
mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA TUBU 

Předmět HRA NA TUBU 
I. stupeň základní studium

Očekávan
é výstupy

Žák

- využívá při hře
všechny získané 
technické i 
výrazové 
dovednosti s 
důrazem 
na tvoření a 
kvalitu tónu

- využívá 
dynamiku, 
tempové 
rozlišení, 
frázování a 
agogiku v celém 
rozsahu nástroje

- interpretuje 
přiměřeně 
obtížné skladby 
různých stylů a 
žánrů podle 
svých 
individuálních 
schopností

- samostatně 
nastuduje 
přiměřeně 
obtížnou skladbu

- ovládá 
elementární 
transpozici 
úměrně svým 
schopnostem

- uplatňuje se 
při hře v 
komorních, 
souborových 
nebo 
orchestrálních 
uskupeních

R
o
č
n
í
k

1. - má chuť hrát 
na nástroj
- připraví si 
nástroj ke hře
- vytváří si 
základní 
nátiskové a 
dechové návyky
- ovládá 
základní 
posazení při hře 
a držení nástroje
-hraje 
v tónovém 
rozsahu od B 
kontra do F v.

- využije 
základních 
dynamických 
odstínění hry od 
p do mf
- vše hraje 
v pomalých a 
středních 
tempech

- hraje 
jednoduché 
lidové písně
- hraje v celých,
půlových a 
čtvrťových 
hodnotách

- hraje z listu 
zápis v půlových
hodnotách

2. - hraje 
vydržované tóny
s dynamickým 
odstíněním
- rozšiřuje 

- hraje 
v dynamickém 
odstínění od  p 
do mf
- hraje 

- hraje skladby 
obsahující i noty
osminové, 
půlové a 
čtvrťové s 

-  samostatně
nastuduje
jednoduchou
lidovou píseň
- hraje z listu 
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tónový rozsah
- hraje 
nátisková 
cvičení
- hraje durové 
stupnice a 
kvintakordy dle 
svých 
nátiskových 
schopností
(do 2 křížků a 2 
bé)

v základních 
předepsaných 
tempech
- hraje legato, 
staccato

tečkou 
- rozvíjí hru 
z listu a hru 
zpaměti

látku 1.ročníku

3. - posiluje retní 
vazby v půlovém
pohybu
-hraje tónový 
rozsah od jedné 
do jedné a půl 
oktávy
- hraje durové 
stupnice do tří 
křížků a tří bé

- hraje 
vydržované tóny
ve střední 
poloze od p do f 
(crescendo a 
decrescendo)
- hraje synkopy 
v pomalejším 
tempu

- hraje 
přednesové 
skladby 
s využitím 
různých 
výrazových 
prostředků

- provede 
elementární 
hodnocení svého
výkonu a 
výkonu druhých
- hraje z listu 
látku 2.ročníku
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4. - používá retní 
vazby ve 
čtvrťovém 
pohybu
- hraje v 
tónovém 
rozsahu od G 
kontra. do B v.
- hraje durové 
stupnice do čtyř 
křížků a čtyř bé.
- mollové 
stupnice do 
dvou křížků a 
dvou bé

- ovládá širší 
dynamické 
odstínění hry
- hraje 
náročnější 
rytmické útvary 
– tečkované 
rytmy
- používá 
jazykovou 
techniku 
v rychlejších 
tempech

- hraje vícehlasé
skladby 
komorního 
zaměření

- uplatňuje 
okamžitou 
hudební paměť 
v rozsahu 2-4 
taktů 
- hraje z listu 
látku 3.ročníku

- hraje 
v komorním 
uskupení nebo 
orchestru

5. - používá retní 
vazby 
v osminovém 
pohybu
- v pomalejších 
tempech hraje 
intervalové 
skoky v rozsahu 
oktávy
- hraje durové a
mollové stupnice
v rozsahu čtyř 
křížků a čtyř bé

- zvládá  
artikulaci 
staccato, legato,
tenuto
-hraje synkopy

- hraje vícehlasé
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření

- hraje z listu 
látku 4.ročníku
- rozpozná 
skladby různých 
stylových 
období, 
v literatuře pro 
nástroj

- umí 
transponovat o 
oktávu výše a 
níže dle svého 
nátiskového 
rozsahu

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
- dbá na 
týmovou 
spolupráci a 
zodpovědnost v 
souboru
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6. - ovládá retní 
vazby v 
intervalových 
skocích velké 
tercie
- ovládá 
intervalové 
skoky v rozsahu 
decimy
- hraje durové a
mollové stupnice
v rozsahu pěti 
křížků a pěti bé

- zvládá 
melodické 
ozdoby (příraz, 
obal)

- hraje vícehlasé
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření

- hraje z listu 
látku 5.ročníku
- je schopný 
nastudovat 
přednesovou 
skladbu 
odpovídající 
technickým 
schopnostem 
žáka

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
- je mladším 
spolužákům 
příkladem ve 
svědomité práci 
v soboru

7. - používá 
v rychlejších 
tempech retní 
vazby 
- hraje durové a
mollové stupnice
v rozsahu sedmi
křížků a sedmi 
bé

- ovládá 
frázování ve 
spojení 
s nádechy 
v rychlejších 
tempech

- hraje sólové, 
nebo vícehlasé 
skladby 
komorního, nebo
orchestrálního 
zaměření

- hraje z listu 
látku 6.ročníku
- nastuduje 
přednesovou 
skladbu 
odpovídající 
technickým 
schopnostem 
žáka

- transponuje o 
velkou sekundu 
výš (v pomalém 
tempu)

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru
-pomáhá 
mladším 
spolužákům se 
začleněním do 
souboru a 
řešením 
interpretačních 
problémů
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA TUBU – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na dechové nástroje Studijní zaměření: Hra na tubu II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na tubu 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na tubu rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován formou hry v Tanečním a dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo
kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe 
v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA TUBU 

Předmět HRA NA TUBU 

II. stupeň základní studium
Očekávan
é výstupy

Žák

- uplatňuje 
všechny 
doposud získané
znalosti a 
dovednosti v 
celém rozsahu 
nástroje

- orientuje se v 
notovém zápise, 
samostatně řeší 
problematiku 
nástrojové 
techniky včetně 
základní péče o 
nástroj, dýchání, 
frázování, výrazu
při nácviku a 
interpretaci 
skladeb

- samostatně 
pracuje s barvou
a kvalitou tónu

- 
vytvoří 
si 
názor 
na 
interpr
etaci 
skladeb
různýc
h 
stylový
ch 
období 
a žánrů
a tento
svůj 
názor 
zformul
uje

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle 
vlastního výběru

- zapojuje se do 
souborů 
nejrůznějšího 
obsazení a 
žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje na 
vytváření jejich 
společného 
zvuku, výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

R
o
č
n
ík

1. - ovládá 
frázování ve 
spojení 
s nádechy 
v rychlých 
tempech
- používá stylový
výraz a frázování
ve všech 
probraných 

- má již osvojen systém 
rozehrávání se
- je schopen reagovat na 
případné nátiskové 
problémy

-
seznam
uje se 
s interp
retací a
frázová
ním 
dechov
é 
hudby

při hře z listu 
dodržuje přesný 
rytmický zápis

- hraje 
v komorním 
uskupení nebo 
orchestru a 
podílí se na jeho 
činnosti
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stylech

2. - zvládá základní
péči o nástroj a 
drobné opravy

- je 
podpor
ován a 
motivo
ván k 
návště
vám 
koncert
ů a 
festival
ů všech
žánrů a
k 
vytváře
ní si 
vlastní
ho 
názoru

- je schopen 
samostatného 
studia nových 
skladeb a 
vyhledávání 
skladeb podle 
vlastního výběru

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
podílí se na jeho 
činnosti
- je příkladem 
mladším 
spolužákům ve 
svědomité 
přípravě

3. používá stylový 
výraz a frázování
ve všech 
probraných 
stylech 
v náročnějších 
skladbách

- sleduje 
hudební dění 
aktuální hudební
scény a 
poznatky 
aplikuje při 
vlastní 
interpretaci

- hraje 
v komorním 
uskupení nebo 
orchestru a 
pomáhá při 
začleňování žáků
I. stupně

4. - umí pracovat 
se zvukovou 
škálou nástroje 
– používá 
dynamických 

- má zájem neustále 
sledovat nové
metodické poznatky při 
zdokonalování kvality 
tónu a technické 

- žák 
při 
studiu 
skladby
samost

- je schopen 
samostatného 
studia sólového 
partu
- je přípraven na

- hraje 
v komorním 
uskupení, nebo 
orchestru a 
pomáhá při 
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odstínění v celé 
škále tónového 
rozsahu

vybavenosti atně 
řeší 
technic
ká 
úskalí 

absolventský 
koncert

vytváření 
interpretačních 
schopností žáků 
I. stupně
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA KYTARU

CHARAKTERISTIKA

Cílem studijního zaměření Hra na kytaru je seznámit žáka s nástrojem, s jeho historií a využitím, s jeho bohatou hudební 
literaturou a vybavit ho takovými hráčskými dovednostmi a teoretickými znalostmi, aby se mohl uplatnit jako schopný 
samostatný hudebník, sólově či v různých komorních souborech či orchestrech. Zprostředkovat mu vstup do světa hudby a 
vést jej k celoživotní radosti z muzicírování.
 Naše ZUŠ přijímá talentované děti již od 5 let. Můžou navštěvovat přípravné studium (1-2 leté), které je určené pro děti 
pětileté až sedmileté. Mohou navštěvovat Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikáře může dítě nastoupit i 
bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený 
hudební nástroj nebo základy techniky sólového zpěvu.
Výuka je realizována v těchto předmětech: 
- Hra na kytaru 1 hodina  týdně  po celou dobu studia
- Hudební nauka 1 hodina týdně (1. – 5. ročník I. stupně)
- Praxe v souboru od 4. ročníku 1-1,5  hodina týdně (zařazení žáků nižších ročníků určuje učitel)
Hra na kytaru
Žák nastupuje v 7 letech do 1. ročníku I. stupně základního studia hry na kytaru, později se seznámí s akustickou kytarou a 
loutnou.
Postupně rozvíjí svůj talent a získává dovednosti. Učí se držet nástroj, hrát na hmatníku jednoduché melodie, národní písně a 
akordické doprovody. Každým rokem si zvyšuje svoji dovednost. Později hraje klasickou hudbu všech stylových období a 
všech žánrů. Hraje sólo, duo, trio, v kytarovém souboru a v kombinaci s jinými nástroji.
Je zapojen do hudebních akcí naší školy i akcí pro širokou veřejnost. Hudba se stává jeho koníčkem, který obohacuje jeho 
život.

Praxe v souboru
Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke kolektivnímu projevu. Učí se
smyslu pro spolupráci a pro kolektivní odpovědnost. Při nácviku skladeb řeší pokročilejší technické a nástrojové problémy, 
rozvíjí svůj vztah k hudbě.
Hudební nauka
Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, které jsou nutné 
k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho poučené prohloubené 
vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě.
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Žáci mohou navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na odborné 
studium. 
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HRA NA KYTARU – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na strunné nástroje

Studijní zaměření: Hra na kytaru I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5 4-6
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16-18
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na kytaru rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován komorní hrou (duo, trio nebo kvartet) nebo hrou v kytarovém souboru o větším 
počtu žáků. Výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe v souboru 
určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA KYTARU 

Předmět HRA NA KYTARU 
I. stupeň základní studium

Očekáva
né

výstupy

Žák

- ovládá základní 
nástrojovou techniku 
(prstovou techniku 
střední obtížnosti), 
hraje s tónovou 
kulturou a je schopen
naladit si nástroj

- hraje plynule ve 
vyšších polohách a v 
základních tóninách, 
orientuje se v 
notovém zápise i ve 
složitějších rytmech

- 
interpretu
je 
přiměřeně
obtížné 
skladby 
různých 
stylů a 
žánrů

- doprovází podle notace i 
akordických značek, hraje 
kadence a vytváří vlastní 
doprovod podle svých 
individuálních schopností

- uplatňuje se při 
hře v komorních 
nebo souborových 
uskupeních

R
o
č
n
í
k

1. -

-

-hraje na prázdných strunách
-hraje v  I. poloze  
hraje na melodických strunách  
-střídá prsty - i, m
-hraje dopadem, jednohlas

-
zahraje
jednod
uché 
národní
písně a 
melodie
-
zahraje
zpaměti
jednod
uchou 
píseň
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2. -
-

-hraje dopadem a bez dopadu 
-na všech strunách v I. poloze   
-dle notového zápisu
-střídá prsty - p, i, m, a
-základní durové stupnice
-hraje dvojhlas s prázdnou 
basovou strunou

-
jednod
uché 
skladby
a 
prstová
cvičení 
s použit
ím 
volného
basu
-
zahraje
zpaměti
jednod
uchou 
skladbu

-doprovod  T-D
-jednoduchý 
doprovod 
v dostupných 
tóninách

-může být zapojený
do KH

3. -
-
-

-orientuje se v hmatníku do II. 
polohy
-stupnice dur, moll přes jednu 
oktávu
-hraje dvojhlas a tříhlas

-hraje 
klasické
i 
modern
í 
skladby
nižší 
náročn
osti
-hraje 
modern
í rytmy
-
zahraje
zpaměti
skladbu
na 

-doprovod T-S-D
-rozložený 
doprovod 
v dostupných 
tóninách

-může být zapojený
do KH
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několik 
řádků

4. -
-
-

-orientuje se na hmatníku do 
III. polohy
-stupnice dur, moll +kadence-
dle schopností
-hraje vícehlas

-hraje 
skladby
z různý
ch 
období,
střední 
náročn
osti
-hraje 
legato 
a 
staccat
o
-hraje 
z listu i 
zpaměti

-doprovody v dur a 
v moll
-jednoduché 
doprovody zpaměti
-hraje jednoduché 
barré akordy
-hraje z listu i z 
paměti

-je zapojený do 
kytarového souboru
dle schopnosti
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5. -
-
-
-

-orientuje se na hmatníku do V.
polohy
-stupnice dur, moll+kadence
v rozsahu dvou oktáv
-hraje vícehlas
-arpeggio, melodické ozdoby

-hraje 
skladby
ze 
všech 
období
-hraje 
legato
-
melodic
ké 
ozdoby
-
výměna
poloh
-hraje 
z listu i 
zpaměti

-doprovody dur, 
moll
-různé rytmické 
varianty
-barré akordy
-hraje z listu i 
zpaměti

-hraje v kytarovém 
souboru
-hra v duu, triu

6. -
-

-orientuje se do VII. polohy
-stupnice dur,moll+kadence
v rozsahu dvou a tří oktáv 
-melodické ozdoby

-hraje 
obtížněj
ší 
skladby
ze 
všech 
období,
různé 
styly a 
žánry
-
orientuj
e se 
ve hře 
z listu
-cvičení
hudební

-transponuje do 
jiné tóniny
-vytváří vlastní 
doprovody
-doprovází podle 
notace i akordových
značek

-hraje v kytarovém 
souboru
 -je schopný hrát 
v duu, triu nebo 
s jinými nástroji
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paměti

7. -
-
-

-orientace na hmatníku do XII. 
polohy
-stupnice dur,moll+kadence
v rozsahu tří oktáv

-
samost
atně 
nastud
uje 
skladbu
, 
-ovládá
nástroj
ovou 
technik
u
-cvičení
hudební
paměti
-
pohoto
vost ve 
hře 
z listu
-
improvi
zace

-žák si sám 
doprovodí píseň 
a transponuje do 
svého hlasového 
rozsahu
-hraje podle notace 
i značek
-zvládá barré 
akordy

-hraje v kytarovém 
souboru obtížnější 
party
-hraje v duu, triu
-je schopný hrát 
též s jinými nástroji

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I.stupeň základního studia

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA KYTARU – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na strunné nástroje Studijní zaměření: Hra na kytaru II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na kytaru 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1-1,5 1-1,5 1-1,5 1-1,5 4-6

8-10
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na kytaru rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován komorní hrou (duo, trio nebo kvartet) nebo hrou v kytarovém souboru o větším 
počtu žáků. Výjimečně lze zvolit jinou formu výuky (pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe v souboru 
určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA KYTARU 

Předmět HRA NA KYTARU 

II. stupeň základní studium
Očekáva

né
výstupy

Žák
- ovládá různé technické 
prvky a techniky hry na 
nástroj

- využívá kvality tónu a
úhozu k interpretaci 
hudby v jemných 
barevných a 
dynamických odstínech

- využívá své 
schopnosti při
komorní a 
souborové 
hře

- profiluje se podle svého zájmu a 
preferencí; využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních zkušeností a 
získaných hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu nových skladeb
a vyhledávání skladeb podle vlastního 
výběru

R
o
č
n
í
k

1. -interpretuje hudbu ve svém pojetí
-hraje hudbu všech žánrů
-zvládá dynamiku a barevné odstíny

-hraje ve všech 
polohách 
-zvládá 
- hraje 
v kombinaci 
s jiným nástrojem
-podle zájmu a 
schopností hraje v 
duu, triu a 
v souboru o 
větším obsazení

- samostatně 
nastuduje skladby
-vybírá si skladby 
podle své 
dovednosti
-hraje skladby ze 
všech období
-profiluje se podle 
svého zájmu a 
preferencí

2. -hraje rytmicky náročnější skladby
-hraje více skladeb v žánru, který mu 
je nejbližší

-hraje obtížné 
party KH
-hraje v kombinaci
s jiným nástrojem
-hraje v duu, triu 
a v souboru o 
větším obsazení

-umí si vyhledat 
skladby různých 
žánrů
-profiluje se jeho 
schopnost 
přizpůsobení
-reprezentuje 
školu na 
koncertech
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3. -umí barevně a dynamicky rozlišit 
skladby
-hraje kvalitním tónem ve všech 
tónových odstínech

-hraje nejtěžší 
party KH
-je oporou 
mladším hráčům 
v souboru
-je zapojován do 
všech souborů 
(dle časových 
možností)

-profiluje se podle 
svého zájmu a 
preferencí
-reprezentuje 
školu na 
koncertech

4. -hraje kvalitním tónem ve všech 
polohách
-využívá rozsah celého nástroje
-interpretuje hudbu v jemných 
dynamických a agogických odstínech

-hraje nejtěžší 
party KH
-je oporou 
mladším hráčům 
v souboru
-je schopen hrát 
v souborech 
různého 
nástrojového 
obsazení

-připravuje se na 
absolventský 
koncert dle 
vlastního výběru –
sólo, (duo, trio)
-reprezentuje 
školu na 
koncertech 
-své dovednosti 
dokáže uplatnit 
v dalším životě
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA BASOVOU KYTARU

CHARAKTERISTIKA

Basová kytara jako nástroj prošla velmi rychlým vývojem.
V 60. letech s nástupem beatové hudby vytlačila kontrabas z rytmické skupiny doprovodných nástrojů a zaujala jeho místo.
Elektrická forma tohoto nástroje umožňuje rozšířit jeho kvalitu tónu a barevnost.
Nástroj se využívá jako doprovodný ve všech stylech populární, rockové, swingové a jazzové hudby.
V poslední době se stále více prosazuje i jako nástroj sólový.
Studium vyžaduje orientaci jak v notovém, tak i akordickém zápisu hudby.
Žák se naučí na začátku studia ovládat nástroj, získá základní návyky, jako je správné držení nástroje, tvorba tónu čtení a 
hra not a akordů.
Ve 4. ročníku I. stupně se zapojí do kolektivního předmětu souborová hra, kde získá další nové zkušenosti a návyky nejen 
hudební, ale i společenské.
Podle zručnosti a vyspělosti je možno žáka zařadit, po zkušenostech v souborové hře, do předmětu hra v orchestru.
Vzdělávání ve studijním zaměření probíhá v hodinách předmětů:
         Hra na basovou kytaru – 1 hodina týdně po celou dobu studia
         Hudební nauka – 1 hodina v 1-5. ročníku I. stupně
         Praxe v souboru – 1 hodina od 4. ročníku I. stupně
Děti mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté. Mohou navštěvovat 
Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební 
dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj nebo základy techniky 
sólového zpěvu. 

HRA NA BASOVOU KYTARU – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na strunné nástroje Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru I. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5
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16
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na basovou kytaru rozšířit až o jednu hodinu týdně a 

zároveň mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován hrou v Rytmické skupině, hrou v Tanečním a dechovém orchestru, nebo 
výjimečně v pěveckých souborech. Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na
základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA BASOVOU KYTARU 

Předmět HRA NA BASOVOU KYTARU 
I. stupeň základní studium

Očekáva
né

výstupy

Žák

- ovládá základní 
nástrojovou techniku 
(prstovou techniku 
střední obtížnosti), 
hraje s tónovou 
kulturou a je schopen
naladit si nástroj

- hraje plynule ve 
vyšších polohách a v 
základních tóninách, 
orientuje se v 
notovém zápise i ve 
složitějších rytmech

- 
interpretu
je 
přiměřeně
obtížné 
skladby 
různých 
stylů a 
žánrů

- doprovází podle notace i 
akordických značek, hraje 
kadence a vytváří vlastní 
doprovod podle svých 
individuálních schopností

- uplatňuje se při 
hře v komorních 
nebo souborových 
uskupeních

R
o
č
n
í
k

1. -
-
-
-
-

- hraje na prázdných strunách a
v I. poloze technikou i, m
- orientuje se na hmatníku v I. 
poloze a zná tóny v této poloze
- zná a umí zahrát noty celé, 
půlové a čtvrťové
- hraje plynule jednooktávovou 
stupnici
- rozlišuje čtyřdobý a třídobý 
takt
-orientuje se v basovém klíči

- 
zahraje
jednod
uchou 
lidovou 
píseň

- hraje z listu látku 
1. ročníku

2. -
-
-
-

- reprodukuje základní 
dynamiku p – mf – f
- zná tóny na hmatníku v I. a II.
poloze
- zná a umí zahrát noty třídobé 
a osminové

- hraje 
lidové 
písně 
volnými
prsty 
ve 
vhodný
ch 
tóninác

- umí zahrát jednu 
samostatně 
nastudovanou 
lidovou píseň 
melodicky
- hraje z listu látku 
2. ročníku
- používá základní 
basový doprovod
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h
3. -

-
-

- umí vysvětlit a reprodukovat 
dynamiku pp-p-mp-mf-f-ff
- orientuje se v předepsaných 
tempech
- hraje rozklad durového akordu
- hraje v I. – III. poloze

- je 
seznám
en 
s jedno
duchým
i 
orchest
rálními 
party
- hraje 
krátké 
lidové i 
umělé 
písně 
melodic
ky

- umí doprovodit 
jednu lidovou píseň 
pomocí základních 
basových tónů 
- hraje z listu látku 
3. ročníku
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4. -
-
-
-
-

- určuje správné použití 
dynamiky
- je schopen střídat různá 
tempa
- hraje akordy dur, moll a 
septakordy rozloženě
- hraje v I. – IV. poloze

- 
zahraje
jednod
uchou 
skladbu
s popul
árního 
reperto
áru
- hraje 
basové 
doprov
ody 
k lidový
m i 
umělý
m 
písním 
dle 
akordů

- je schopen dle 
akordových značek 
zahrát jednoduché 
orchestrální party
- zahraje 
jednoduché sólo 
k vybrané populární
písni
- hraje z listu látku 
4. ročníku

- hraje v souboru 
doprovodné party

5. -
-
-
-

- umí použít dynamiku v celém 
rozsahu
- hraje v rozkladech septakordy 
a dokáže je vysvětlit
- hraje v  I-VII. poloze

- hraje 
skladby
z oblast
i 
populár
ní 
hudby
- je 
schope
n 
zařadit 
hrané 
skladby

- hraje složitější 
orchestrální party
- hraje sólové party
podle notového 
zápisu
- umí vytvořit 
jednoduchý basový 
doprovod k vybrané
melodii
- hraje z listu látku 
5. ročníku

- hraje v souboru 
doprovodné party
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k jedno
tlivým 
hudební
m 
stylům

6. -
-
-
-

- hraje v rozkladech akordy 
s přidanou sextou, akordy sus a
akordy s velkou septimou
- hraje v I. – X. poloze

- hraje 
skladby
z oblast
i 
swingo
vé 
hudby

- je schopen 
správně rytmizovat 
basový doprovod
- umí vytvořit 
doprovod 
k bluesovému 
schématu
- hraje z listu látku 
6. ročníku

-hraje v souboru 
doprovodné party

7.  
-
-

- hraje akordy vzestupně i 
sestupně
-hraje všechny zvládnuté 
akordy v různých polohách
- zvládne hru do XII. polohy

- hraje 
skladby
z oblast
i 
swingu 
a jazzu

- hraje delší sólové 
party 
- umí vytvořit 
samostatně 
rytmickou podobu 
doprovodu

-hraje v souboru 
doprovodné party
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA BASOVOU KYTARU – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na strunné nástroje Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na basovou kytaru rozšířit až o jednu hodinu týdně a 

zároveň mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován hrou v Rytmické skupině, hrou v Tanečním a dechovém orchestru, nebo 
výjimečně v pěveckých souborech. Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na
základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA BASOVOU KYTARU 

Předmět HRA NA BASOVOU KYTARU 

II. stupeň základní studium
Očekáva

né
výstupy

Žák - ovládá různé technické 
prvky a techniky hry na 
nástroj

- využívá kvality tónu a 
úhozu k interpretaci 
hudby v jemných 
barevných a dynamických
odstínech

- využívá své schopnosti 
při komorní a souborové 
hře

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle
vlastního výběru

R
o
č
n
í
k

1. zvládne rychlou výměnu 
prstů v pasážové technice
- hraje stupnice dur, 
moll, blues ve dvou 
oktávách
- umí použít všechny 
nacvičené způsoby hry 
z prvního stupně

- hraje doprovod 
s využitím palcové a 
odtrhové techniky
- hraje akordy 
v jednoduchých hmatech
- používá celou škálu 
dynamiky
- dokáže použít technická
zařízení pro barvu tónu

- hraje v souboru 
doprovodné party

- hovoří s učitelem o 
samostatném výběru 
skladby podle svých 
schopností
- umí vyhledat a upravit 
si nová sóla nebo skladby
pomocí internetu a 
notačních programů
- transponuje melodii a 
doprovody 
v jednoduchých tóninách
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2. - zvládne rychlou výměnu
prstů v pasážové technice
- hraje stupnice dur moll,
blues ve třech oktávách
-- umí použít všechny 
nacvičené způsoby hry 
z prvního stupně

- hraje doprovod 
s využitím palcové a 
odtrhové techniky
- umí upotřebit technická 
zařízení pro barvu a délku
tónu, dokáže s nimi 
pracovat a nastavit je

- hraje v souboru 
doprovodné party

- hovoří s učitelem o 
samostatném výběru 
skladby podle svých 
schopností
- umí vyhledat a upravit 
si nová sóla nebo skladby
pomocí internetu a 
notačních programů

3. - zvládne rychlou výměnu
prstů v pasážové technice
- hraje stupnici 
pentatonickou a 
chromatickou
-- umí interpretovat 
všechny nacvičené 
způsoby hry z prvního 
stupně

- je schopen vyhledat a 
použít odbornou literaturu
- dokáže použít technická
zařízení pro barvu a délku
tónu, dokáže s nimi 
pracovat a nastavit je

- hraje v souboru 
doprovodné a sólové 
party
-je schopen pomoci při 
začleňování do orchestru 
nebo souboru žákům I. 
stupně

- navrhuje využití 
výrazových, agogických a
dynamických prostředků
- umí rozebírat 
samostatně skladby po 
harmonické a stylové 
stránce
- je schopen hovořit o 
hudbě, která ho zajímá
- zapojuje se dle 
možností do hudebního 
života mimo školu

4. - zvládne rychlou výměnu
prstů v pasážové technice
- hraje všechny 
nastudované stupnice ve 
třech oktávách
-- je schopen použít 
všechny nacvičené 
způsoby hry z prvního 
stupně

- je schopen hledat a 
použít odbornou literaturu
- používá technická 
zařízení pro barvu a délku
tónu, dokáže s nimi 
pracovat a nastavit je

- hraje v souboru 
doprovodné a sólové 
party
- je schopen pomoci při 
začleňování do orchestru 
nebo souboru žákům I. 
stupně

- navrhuje využití 
výrazových, agogických a
dynamických prostředků
- rozebírá samostatně 
skladby po harmonické a 
stylové stránce
- je schopen hovořit o 
hudbě, která ho zajímá
- zapojuje se dle 
možností do hudebního 
života mimo školu
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU

CHARAKTERISTIKA

Elektrická kytara je historicky jedním z nejmladších hudebních nástrojů.
I na naší škola se jedná o nejmladší vyučovaný předmět.
Způsob hry je v mnohém podobný hře na klasickou kytaru, ale tvorba, tónu technika hry obou rukou a používání zvukových 
efektů je zcela odlišné.
Využití nachází především v rockové, jazzové, swingové a populární hudbě jako doprovodný ale i sólový nástroj.
V naší škole najde využití hráč na tento nástroj především v souborové a orchestrální hře.
Žák se naučí na začátku studia ovládat nástroj, získá základní návyky, jako je správné držení nástroje tvorba tónu, čtení a 
hra not a akordů.
Ve 4. ročníku I. stupně se zapojí do kolektivního předmětu souborová hra, kde získá další nové zkušenosti a návyky nejen 
hudební, ale i společenské.
Podle zručnosti a vyspělosti je možno žáka zařadit, po zkušenostech v souborové hře, do předmětu hra v orchestru.
Vzdělávání ve studijním zaměření probíhá v hodinách předmětů:
         Hra na elektrickou kytaru – 1 hodina týdně po celou dobu studia
         Hudební nauka – 1 hodina týdně v 1-5. ročníku I. stupně
         Praxe v souboru – 1 hodina týdně od 4. ročníku I. stupně
Děti mohou navštěvovat přípravné studium (1-2leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté. Mohou navštěvovat 
Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební 
dílničky. V přípravném studiu získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj nebo základy techniky 
sólového zpěvu. 

HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření:
Hra na strunné nástroje Studijní zaměření: Hra na elektrickou kytaru I. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na elektrickou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
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Hudební nauka 1 1 1 1 1 5
16

1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na elektrickou kytaru rozšířit až o jednu hodinu týdně a 
zároveň mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován hrou v Rytmické skupině, hrou v Tanečním a dechovém orchestru, nebo 
výjimečně v pěveckých souborech. Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na
základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU 

Předmět HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU 
I. stupeň základní studium

Očekáva
né

výstupy

Žák

- ovládá základní 
nástrojovou techniku 
(prstovou techniku 
střední obtížnosti), 
hraje s tónovou 
kulturou a je schopen
naladit si nástroj

- hraje plynule ve 
vyšších polohách a v 
základních tóninách, 
orientuje se v 
notovém zápise i ve 
složitějších rytmech

- 
interpretu
je 
přiměřeně
obtížné 
skladby 
různých 
stylů a 
žánrů

- doprovází podle notace i 
akordických značek, hraje 
kadence a vytváří vlastní 
doprovod podle svých 
individuálních schopností

- uplatňuje se při 
hře v komorních 
nebo souborových 
uskupeních

R
o
č
n
í
k

1. -
-
-
-

- hraje na prázdných strunách a
v I. poloze technikou i, a, m
- orientuje se na hmatníku v I. 
poloze a zná tóny v této poloze
- zná a umí zahrát noty celé, 
půlové a čtvrťové
- hraje plynule jednooktávovou 
stupnici
- rozlišuje čtyřdobý a třídobý 
takt
- umí zahrát několik základních 
akordů

- hraje 
jednod
uché 
lidové 
písně

- hraje z listu látku 
1. ročníku

2. -
-
-
-

- reprodukuje základní 
dynamiku p – mf – f
- ovládá základní akordy
- hraje v I. a II. Poloze
- zná a umí zahrát noty třídobé 
a osminové

- hraje 
lidové 
písně 
volnými
prsty

- umí zahrát jednu 
samostatně 
nastudovanou 
lidovou píseň 
melodicky
- hraje z listu látku 
2. ročníku
- používá základní 
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doprovod T/D

3. -
-
-

- umí vysvětlit a reprodukovat 
dynamiku pp-p-mp-mf-f-ff
- orientuje se v předepsaných 
tempech
- hraje základní akordy a 
používá malé barré 
- hraje v I. – III. poloze

- je 
seznám
en 
s jedno
duchým
i 
orchest
rálními 
party
- hraje 
krátké 
lidové i 
umělé 
písně 
akordic
ky i 
melodic
ky

- umí doprovodit 
jednu lidovou píseň 
pomocí T-S-D 
zpaměti
- hraje z listu látku 
3. ročníku
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4. -
-
-
-
-
-

- určuje správné použití 
dynamiky
- je schopen střídat různá 
tempa
- umí použít akordy s velkým 
barré
- hraje akordy dur, moll a 
septakordy
- hraje v I. – IV. poloze

- 
zahraje
jednod
uchou 
skladbu
s klasic
kého 
reperto
áru
- hraje 
akordic
ké 
doprov
ody 
k lidový
m i 
umělý
m 
písním

- je schopen 
akordicky zahrát 
jednoduché 
orchestrální party
- zahraje 
jednoduché sólo 
k vybrané populární
písni
- hraje z listu látku 
4. ročníku

- hraje v souboru 
doprovodné party

5. -
-
-
-

- umí použít dynamiku v celém 
rozsahu
- hraje akordy zmenšené a 
zvětšené, dokáže je vysvětlit
- hraje v I- VII. poloze

- hraje 
skladby
z oblast
i 
populár
ní 
hudby
- je 
schope
n 
zařadit 
hrané 
skladby
k jedno

- hraje akordicky 
složitější 
orchestrální party
- hraje sólové party
podle notového 
zápisu
- umí vytvořit 
jednoduchý 
akordický doprovod
k vybrané melodii
- hraje z listu látku 
5. ročníku

- hraje v souboru 
doprovodné party
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tlivým 
hudební
m 
stylům

6. -
-
-
-
-

- hraje akordy s přidanou 
sextou, akordy sus a akordy 
s velkou septimou
- hraje v I. – X. poloze

- hraje 
skladby
z oblast
i 
swingo
vé 
hudby

- hraje sólové party
zpaměti
- je schopen 
správně rytmizovat 
akordický doprovod
- umí vytvořit 
doprovod 
k bluesovému 
schématu
- hraje z listu látku 
6. ročníku

-hraje v souboru 
doprovodné party

7. -
-
-
-
-

- hraje akordy nonové
-hraje všechny zvládnuté 
akordy v různých polohách
- zvládne hru do XII. polohy

- hraje 
skladby
z oblast
i 
swingu 
a jazzu

- hraje delší sólové 
party zpaměti
- umí vytvořit 
samostatně 
rytmickou podobu 
doprovodu

-hraje v souboru 
doprovodné party
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření:
Hra na strunné nástroje Studijní zaměření: Hra na elektrickou kytaru II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na elektrickou kytaru 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na elektrickou kytaru rozšířit až o jednu hodinu týdně a 

zároveň mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován hrou v Rytmické skupině, hrou v Tanečním a dechovém orchestru, nebo 
výjimečně v pěveckých souborech. Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na
základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU 

Předmět HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU 

II. stupeň základní studium
Očekáva

né
výstupy

Žák - ovládá různé technické 
prvky a techniky hry na 
nástroj

- využívá kvality tónu a 
úhozu k interpretaci 
hudby v jemných 
barevných a dynamických
odstínech

- využívá své schopnosti 
při komorní a souborové 
hře

- profiluje se podle svého 
zájmu a preferencí; 
využívá svých 
posluchačských 
a interpretačních 
zkušeností a získaných 
hudebních vědomostí a 
dovedností 
k samostatnému studiu 
nových skladeb a 
vyhledávání skladeb podle
vlastního výběru

R
o
č
n
í
k

1. - zvládne rychlou výměnu
prstů v pasážové technice
- hraje stupnice dur, 
moll, blues ve dvou 
oktávách
- umí použít všechny 
nacvičené způsoby hry 
z prvního stupně

- hraje akordy s využitím 
palce
- hraje powerchordy
- umí využít celou škálu 
dynamiky
- dokáže použít technická
zařízení pro barvu tónu

- hraje v souboru 
doprovodné a sólové 
party

- hovoří s učitelem o 
samostatném výběru 
skladby podle svých 
schopností
- umí vyhledat a upravit 
si nová sóla nebo skladby
pomocí internetu a 
notačních programů
- transponuje melodii a 
doprovody 
v jednoduchých tóninách
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2. - zvládne rychlou výměnu
prstů v pasážové technice
- hraje stupnice dur, 
moll,  blues ve třech 
oktávách
-- umí použít všechny 
nacvičené způsoby hry 
z prvního stupně

- hraje powerchordy do 
XII. Polohy
- umí použít technická 
zařízení pro barvu a délku
tónu, dokáže s nimi 
pracovat a nastavit je

- hraje v souboru 
doprovodné a sólové 
party

- hovoří s učitelem o 
samostatném výběru 
skladby podle svých 
schopností
- umí vyhledat a upravit 
si nová sóla nebo skladby
pomocí internetu a 
notačních programů
- transponuje melodii a 
doprovody 
v jednoduchých tóninách

3. - zvládne rychlou výměnu
prstů v pasážové technice
- hraje stupnici 
pentatonickou a 
chromatickou
-- umí použít všechny 
nacvičené způsoby hry 
z prvního stupně

- umí vyhledat odbornou 
literaturu
- umí použít technická 
zařízení pro barvu a délku
tónu, dokáže s nimi 
pracovat a nastavit je

- hraje v souboru 
doprovodné a sólové 
party
-je připraven pomoci při 
začleňování do orchestru 
nebo do souboru žákům 
I. stupně

- navrhuje využití 
výrazových, agogických a
dynamických prostředků
- rozebírá samostatně 
skladby po harmonické a 
stylové stránce
- je schopen hovořit o 
hudbě, která ho zajímá
- zapojuje se dle 
možností do hudebního 
života mimo školu

4. - zvládne rychlou výměnu
prstů v pasážové technice
- hraje všechny 
nastudované stupnice ve 
třech oktávách
-- umí použít všechny 
nacvičené způsoby hry 
z prvního stupně

- je schopen samostatně 
pracovat s odbornou 
literaturou
- umí použít technická 
zařízení pro barvu a délku
tónu, dokáže s nimi 
pracovat a nastavit je

- hraje v souboru 
doprovodné a sólové 
party
-je připraven pomoci při 
začleňování do orchestru 
nebo do souboru žákům 
I. stupně

- navrhuje využití 
výrazových, agogických a
dynamických prostředků
- rozebírá samostatně 
skladby po harmonické a 
stylové stránce
- je schopen hovořit o 
hudbě, která ho zajímá
- zapojuje se dle 
možností do hudebního 
života mimo školu
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA AKORDEON

CHARAKTERISTIKA

Studijní zaměření Hra na akordeon je předmětem speciální odborné přípravy a vychází ze současné podoby tohoto nástroje, 
který prošel v minulosti složitým vývojem a vyústil do podoby
nástroje všestranně zaměřeného a použitelného jak v sólové hře, tak i v různých hudebních seskupeních a žánrech. Tím je 
umožněna velká flexibilita při uplatnění a nástroj tak může plnit roli koncertního nástroje, který interpretuje klasickou hudbu 
různých slohových období anebo může zasahovat multižánrově do oblasti hudby lidové, folkové, folklórní, jazzové apod. 
Zároveň poskytuje velké výrazové možnosti dané jeho stavbou, což znamená práci s tónem a zvukem, což dále rozšiřuje jeho
schopnost být nástrojem univerzálně použitelným a také klade nároky na interpreta ve smyslu zvládnutí základních 
dovedností, kterými jsou např. práce s měchem, tónová kultura, prstová technika a ovládání nástroje jako takového. Pak už 
jen záleží na schopnostech žáka, jak těchto možností dokáže využít a jakým směrem se bude ubírat. Důležité je zároveň vést 
jeho osobnost k vnímání hudby jako celku, k formování a kultivování jeho osobnostního rozvoje. 
Děti mohou navštěvovat přípravné studium (1 –2 leté), které je určené pro děti pětileté až sedmileté. Mohou navštěvovat 
Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební 
dílničky. V přípravném studiu žák získá základní návyky a dovednosti při hře na zvolený hudební nástroj nebo základy 
techniky sólového zpěvu. 
Výuka Hry na akordeon obsahuje možnost výběru hry na klávesový, nebo knoflíkový nástroj.  Je rozdělena na I. a II. stupeň. 
V prvním stupni, který trvá 7 let a má hodinovou dotaci 1 hodinu týdně, žák získává základní návyky v oblasti technické, 
výrazové, učí se ovládat nástroj, pracovat s měchem a tónem, seznamuje se s možnostmi nástroje. Ve druhém stupni, 
čtyřletém, s hodinovou dotací 1 hodiny týdně, navazuje na získané poznatky, které nadále rozšiřuje a rozvíjí a zároveň se 
může profilovat individuálním způsobem. V sólové hře jsou žáci vedeni podle ročníků a obtížnosti k studiu různě zaměřeného 
repertoáru. Zprvu ke hře lidových a umělých písní, později k jednoduchým skladbičkám klasické a originální 
akordeonovéliteratury až po koncertní skladby různých žánrů. 
Škola pronajímá akordeony různých velikostí, za které se platí nájemné dle aktuálního sazebníku.
Další součástí výuky je v jejím průběhu také předmět Praxe v souboru, který má dotaci 1 hodinu týdně. V němžáci získávají 
základní návyky práce v kolektivu a učí se vnímat, poslouchat a podřizovat jeden druhému ve prospěch celku.
Žák také absolvuje předmět Hudební nauka v prvních pěti ročnících I. stupně základního studia a může nepovinně 
navštěvovat Hudební nauku i v dalších letech během své přípravy na odborné studium.

HRA NA AKORDEON – I. stupeň- základní studium
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Vzdělávací zaměření: 
Hra na akordeon Studijní zaměření:  Hra na akordeon I. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na akordeon 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 1 5
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

17
1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na akordeon rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 

mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován hrou v Akordeonovém souboru, výjimečně mohou žáci navštěvovat jinou formu 
výuky (komorní hru nebo pěvecké soubory.) Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě 
s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA AKORDEON 

Předmět HRA NA AKORDEON 
I. stupeň základní studium

Očekávané
výstupy

Žák

- ovládá 
prstovou 
techniku 
pravé i levé 
ruky v rámci 
svých 
motorických 
schopností

- orientuje se v 
celém rozsahu 
melodické části 
nástroje, je schopen 
rozlišit základní 
dynamiku a tempo

- zvládá 
základní 
označení a 
manuální 
používání 
rejstříků 
pravé i levé
ruky, podílí
se 
na výběru 
skladeb

- podle individuálních 
schopností zahraje zpaměti 
vybrané přednesové 
skladby, zvládá hru 
přiměřeně obtížných 
skladeb z listu

- na základě svých 
schopností se 
začleňuje do 
souborové nebo 
komorní hry

Ročník -je seznámen
s nástrojem,  
  jeho 
stavbou a 
názvoslovím
-dbá na 
správné 
držení ruky    
  a sezení u 
nástroje
-orientuje se 
v levé ruce 
 v rozsahu 
stupnice C 
dur
-čte noty 
v houslovém 
a    

-používá základní 
 pětiprstou polohu v pravé  
 ruce
-zvládá podklad v pravé ruce
-hraje stupnici C dur
-ovládá souhru pravé a levé 
 ruky

-
dokáž
e 
rozlišit 
základ
ní  
 
hudeb
ní 
označ
ení, 
který
mi 
jsou 
houslo
vý a 
basov
ý klíč, 

-hraje zpaměti 
především  
 jednoduché lidové
písně
-využívá svých 
schopností 
k rozšiřování 
paměťové kapacity
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 basovém 
klíči
-je schopen 
hrát v legatu

prstok
lady, 
měcho
vé 
značk
y, 
oblouč
ek a 
tečka 
u noty

- upevňuje 
získané 
poznatky 
z předchozího
ročníku
-ovládá prsto 
– měchové 
nasazení
-je seznámen
s hrou 
staccata

-rozlišuje základní druhy 
 dynamiky a tempové rozdíly
- používá tóny v rozsahu jedné 
oktávy
-hraje noty v levé ruce v rozsahu 
stupnice C dur
-ovládá durový kvintakord

- 
dokáž
e 
přečíst
základ
ní 
dyna
mická 
znamé
nka
- 
rozlišu
je 
barvu 
rejstří
ků a 
snaží 
se je 
vhodn
ě 
použív
at

-dokáže přečíst 
z listu notový 
 zápis v rozsahu 
pěti tónů 
s jednoduchým 
doprovodem 
v levé ruce

-hraje -hraje durové stupnice do 2 křížků - -tvoří doprovod se -je seznámen 
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v tenutu 
-dokáže 
spočítat 
tečkovaný 
rytmus
-používá 
dvojhmaty 
v pravé ruce
-ovládá 
plynulé 
měchové 
obraty

a bé 
-ovládá mollovou stupnici
-umí zahrát obraty durového 
kvintakordu
-umí zahrát mollový kvintakord

rozlišu
je 
agogic
ká 
znamé
nka
ritarda
ndo, 
accele
rando 
- 
samos
tatně 
registr
uje 
v levé 
i 
pravé 
ruce

základními 
harmonickými 
funkcemi
-čte akordické 
značky dur, moll, 
7 
-hraje zpaměti 
jednoduché 
přednesové 
skladbičky

se základními prvky 
souhry
-umí držet rytmus 
-učí se komunikovat 
s ostatními

- zdokonaluje
měchovou 
techniku
-je seznámen
se základy 
polyfonní hry

-je schopen zahrát durové 
stupnice do 3 křížků a bé
-hraje stupnice moll s 1 křížkem a 
b
-umí zahrát obraty mollového 
kvintakordu

-
ovládá
použív
ání 
registr
ů 
podle 
oktáv,
tam 
kde je
k disp
ozici 
vhodn
ý typ 
nástro

-hraje zpaměti 
úměrně svým 
možnostem a 
schopnostem
skladby různého 
charakteru
a obtížnosti

-komunikuje 
s ostatními
-umí reagovat na 
dirigentská gesta
-zvládá samostatně 
dle svých schopností
notový part
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je
-je schopen 
zahrát nátryl,
trylek a příraz
-zvyšuje 
prstovou 
pohyblivost a 
obratnost

-samostatně se orientuje 
v notovém zápisu
-rozšiřuje dynamickou škálu

-
rozlišu
je 
všech
na 
běžná 
označ
ení 
v noto
vém 
zápise
-
rozvíjí 
smysl 
pro 
podíle
ní se 
na 
výběr
u 
sklade
b 

-hraje z listu 
skladby 1. ročníku
-dále rozšiřuje své
pamětní dispozice

-zvládá náročnější 
party
-pomáhá mladším 
kolegům
- je formován k 
odpovědnosti a 
smyslu pro 
společnou práci

- je veden ke 
hře non 
legatovým 
způsobem
-dále rozvíjí 
prstovou 
techniku a 
své výrazové 
schopnosti

-je schopen zahrát durové 
stupnice do 5 křížků a bé
-hraje stupnice moll do 3 křížků 
 a b
-hraje durovou stupnici v 
protipohybu

- umí 
rozezn
at a 
sám 
odhad
nou 
vhodn
ou 
registr
aci
-je 

-hraje z listu 
skladby 2. ročníku
-využívá při hře 
zpaměti 
harmonické 
souvislosti a 
upevňuje nadále 
systém efektivního
cvičení

-využívá dynamickou
škálu nástroje
-dobře komunikuje 
s ostatními
-plní samostatně 
zadané úkoly
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schop
en 
podílet
se na 
výběr
u 
sklade
b

-je veden ke 
kultivované 
práci s tónem
-ovládá 
v rámci svých
možností 
měchovou a 
prstovou 
techniku

-dokáže samostatně pracovat 
s notovým materiálem 
-hraje stupnice moll do 5 křížků 
 a b
-volí flexibilně dynamickou škálu 
podle charakteru skladby

- 
ovládá
registr
ační 
možno
sti 
nástro
je ve 
vztahu
k inter
pretac
i
-
přináší
vlastní
návrh
y 
sklade
b

-hraje z listu 
skladby 3. ročníku
-používá při hře 
zpaměti všech 
doposud získaných
zkušeností

-zvládá interpretaci 
různých stylů 
skladeb
-je platným 
souborovým hráčem,
který se v něm 
dobře realizuje 

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium
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Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA AKORDEON – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na akordeon Studijní zaměření:  Hra na akordeon II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na akordeon 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8

1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na akordeon rozšířit až o jednu hodinu týdně a zároveň 
mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své přípravy na 
odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru je realizován hrou v Akordeonovém souboru, výjimečně mohou žáci navštěvovat jinou formu 
výuky (komorní hru nebo pěvecké soubory.) Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě 
s žákem na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA AKORDEON 

Předmět HRA NA AKORDEON 

II. stupeň základní studium
Očekáva

né
výstupy

Žák

- využívá všechny 
doposud získané 
znalosti a 
dovednosti, ovládá 
nástrojovou 
a měchovou 
techniku, je schopen
tvořit kultivovaný 
tón

- samostatně 
nastuduje přiměřeně
obtížnou skladbu, 
při interpretaci 
rozvíjí její 
přednesovou 
stránku, interpretuje
skladby různých 
stylů a žánrů

- ovládá 
práci s 
tónem, 
základy 
frázování a
dále si 
rozvíjí 
svou 
hudební 
paměť

- zpaměti interpretuje 
vybrané skladby, při hře 
využívá znalosti o výrazu 
hrané skladby 
a je schopen vlastního 
názorového vyjádření

- profiluje se podle 
svého zájmu a 
preferencí; využívá 
své zkušenosti v 
neprofesionální 
umělecké praxi a je 
schopen se profilovat
ve zvoleném žánru

R
o
č
n
í
k

1. - studuje samostatně a v rámci 
svých možností vybrané skladby
- zdokonaluje charakteristický 
styl v interpretaci díla

-
správ
ně 
tvoří 
tón
-
rozvíjí
měch
ovou 
techni
ku
-učí 
se 
správ
nému
frázo
vání 
v jed
notliv

- osvojuje si způsob 
samostatné práce a 
rozhodování při studiu 
nových skladeb
-využívá všech doposud 
získaných znalostí 
k stylové interpretaci

-podílí se na 
dramaturgické
m výběru 
skladeb
-dostává 
prostor 
k sebevyjádření
a seberealizaci
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ých 
hude
bních 
stylec
h
-
použí
vá 
logick
é 
souvi
slosti 
při 
hře 
zpam
ěti

2. -respektuje a vnímá stylový 
charakter jednotlivých žánrů
-vstřebává hudbu účastí na 
koncertech a jejím poslechem

-
prohl
ubuje
schop
nost 
hry 
zpam
ěti a 
logick
é 
myšle
ní
-volí 
flexibi
lně 
dyna
micko
u 

-podílí se na výrazové 
stavbě díla
-dokáže své znalosti 
aplikovat v nástrojové 
hře

-nadále získává
pódiové 
zkušenosti
-dle svého 
zájmu může 
účinkovat a 
zapojovat se do
práce 
v hudební praxi

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 368/492



škálu 
podle
chara
kteru 
sklad
by

3. -citlivě volí výrazové prostředky,
včetně registrace
-upevňuje systematičnost 
v domácí přípravě

-
stylov
ě 
frázuj
e
-
využí
vá 
možn
ostí 
nástr
oje 
k tvor
bě 
kultiv
ované
ho 
tónu
-
pracu
je 
výraz
něji 
s dyn
amiko
u a 
agogi
kou

-interpretuje skladby se 
zaujetím a s nadhledem
-zná souvislosti, které 
mu pomáhají najít vlastní
vyjadřovací schopnost

-předkládá své 
návrhy výběru 
repertoáru 
-tvoří si vlastní 
soubor 
repertoáru a je 
ho schopen 
v krátké době 
reprodukovat
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4. -umí samostatně nastudovat 
skladbu
-dokáže úměrně svým 
schopnostem rozlišovat 
v interpretaci různé styly a žánry

-tvoří
kultiv
ovaný
tón
-
ovlád
á 
práci 
s měc
hem 
a 
jeho 
možn
osti
-
stylov
ě 
frázuj
e a 
vním
á 
jedno
tlivé 
celky 
sklad
by
-hraje
zpam
ěti

-dokáže pamětně 
rozfázovat skladbu na 
několik částí a v rámci 
svých možností ji dobře 
provést
-vkládá do interpretace 
maximum svých 
zkušeností a vnitřního 
prožitku

-je 
soběstačným a 
praktickým 
hudebníkem
Zvládá 
pódiovou etiku
-má vyhraněný
a osobitý 
projev

Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
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II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HRA NA BICÍ NÁSTROJE

CHARAKTERISTIKA

       Bicí souprava se v prvotní podobě začala vyskytovat počátkem 20. století. Základy techniky se vyvinuly z vojenského 
bubenického doprovodu. Postupným zdokonalováním se stala neodmyslitelnou součástí orchestrů v oblasti jazzové, swingové 
a populární hudby. Hra na bicí soupravu má specifické předpoklady pro hráče, zejména jeho fyzickou vyspělost. Jako příprava
hry na bicí soupravu je hra na malý rytmický bubínek. Zde si také žák vytváří základní vztah k nástroji a do značné míry se 
položí základy jeho hry na celou soupravu.

Nástroj je vhodný pro hráče (dle fyzických dispozic) cca od 7 let. Mladší děti mohou navštěvovat přípravné studium (1 – 2 
leté), které je určeno pro děti od 5 do 7 let. Navštěvují Hudební dílničku a v následném roce Muzikáře. Do Muzikářů může dítě
nastoupit i bez předchozího absolvování Hudební dílničky. V přípravném studiu získá žák základní návyky a dovednosti při hře
na zvolený hudební nástroj, nebo základy techniky sólového zpěvu.

        Při výuce hry na bicí nástroje, lze žákům doporučit kombinaci studia s dalším nástrojem (klávesové nástroje, kytara, 
dechové nástroje, zpěv apod.)

Výuka hry na bicí nástroje v naší ZUŠ je v maximální míře orientována na populární a swingovou hudbu. Celé základní 
studium je rozděleno na I.stupeň, pro žáky 7 – 14 let (7 ročníků) a II. stupeň pro žáky od 14 let (4 ročníky). Pro zájemce od 
19 let věku je tříleté studium pro dospělé. 

      Studijní zaměření Hra na bicí nástroje je realizováno v těchto předmětech: 

Hra na bicí nástroje (1 hodina týdně po celou dobu studia). Smyslem tohoto předmětu je naučit žáka praktické hře na 
nástroj. Při hře se žák naučí orientovat v notovém zápise a analyzovat rytmus. Seznámí se s technikou úderů, koordinací, 
hudební improvizací a dosáhne tak dle svých dispozic co možná nejvyššího stupně techniky hry.

Předmět Praxe v souboru (1 hodina týdně od 4. ročníku I. stupně a II.stupeň) je realizován formou hry v Tanečním a 
dechovém orchestru nebo komorní hrou (duo, trio nebo kvartet nebo větší soubor), výjimečně lze zvolit jinou formu výuky 
(pěvecké soubory). Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem na základě jeho 
schopností a zájmu.

Hudební nauka (1 hodina týdně 1. – 5. ročník I. stupně).
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      Praxe v souboru - Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke 
kolektivnímu projevu. Učí se smyslu pro spolupráci a pro kolektivní odpovědnost, při nácviku skladeb řeší pokročilejší 
technické a nástrojové problémy, rozvíjí svůj vztah k hudbě.

     Hudební nauka - Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, 
které jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby, jeho 
poučené prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo tvorbě.
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HRA NA BICÍ NÁSTROJE – I. stupeň- základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1 7
Praxe v souboru 1 1 1 1 4
Hudební nauka 1 1 1 1 1 5

16

1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na bicí nástroje rozšířit až o jednu hodinu týdně a 
zároveň mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru realizován hrou v rytmické skupině, nebo hrou v Tanečním a dechovém orchestru, nebo 
výjimečně v pěveckých souborech). Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem 
na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA BICÍ NÁSTROJE 

Předmět HRA NA BICÍ NÁSTROJE 
I. stupeň základní studium

Očekávané
výstupy

Žák

- ovládá 
základní 
techniku hry
na rytmické,
melodické a 
perkusní 
nástroje, 
využívá ji při
hře 
doprovodů i 
sólově

- při hře na 
bicí soupravu 
zvládá 
rytmické 
doprovody v 
základním 
tvaru i v 
jednoduchých 
variacích

- 
orientuje
se v 
polyrytmi
cké 
struktuře

- podle 
potřeby a 
svých 
dispozic si 
seřídí a 
naladí 
nástroj

- zvládá hru 
přiměřeně obtížných 
skladeb z listu

- samostatně 
pracuje s 
poslechem 
hudebních 
nahrávek

- má základní 
přehled o 
vývoji bicích 
nástrojů a 
uvede jejich 
příklady

Ročník - seznámí se
se 
základním 
nástrojem 
bicí 
soupravy – 
malým 
bubínkem
- umí si 
připravit 
nástroj ke 
hře
- ovládá 
základní 
postoj při 
hře a držení 
paliček

- hraje noty celé, půlové,
čtvrťové a osminové ve 
4/4 taktu 
( s metronomem )

- umí
pojm
enov
at 
části 
malé
ho 
bubí
nku

- hraje z listu 
látku 
1.ročníku na 
m.bubínek

- zajímá se 
o různé 
typy bicích 
nástrojů
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- rozvíjí 
techniku 
držení 
paliček, 
postavení 
rukou a 
zápěstí
- používá 
základní 
typy úderů 
pomocí 
zápěstí
- zvládá hru 
zápěstím f a
p, každou 
rukou zvlášť
- rozumí 
jednoduchý
m 
rukokladům

- hraje noty celé, půlové,
čtvrťové, osminové, 
osminové trioly a 
šestnáctinové 
( s metronomem )

- umí
pojm
enov
at 
nástr
oje 
bicí 
soup
ravy

- hraje z listu 
látku 
2.ročníku na 
m.bubínek

- umí opakovat 
jednoduchý, 
předehraný 
motiv zpaměti

- zná 
základní 
bicí 
nástroje

- 
zdokonaluje 
uvolňování 
rukou při 
správném 
držení 
paliček
- ovládá 
základy 
víření na 
malý 
bubínek

- hraje akcenty a jejich 
kombinace s ostatními 
typy úderů
- umí zapsat jednoduchý 
rukoklad ve 4/4 taktu

- umí 
rytmicky 
rozdělit hru 
osminových
not a 
osminových
triol

- 
samo
statn
ě 
vym
ění 
vrch
ní 
blán
u na 
malé
m 
bubí
nku

- hraje z listu 
látku 
3.ročníku na 
m.bubínek

- správně 
interpretuje  
předehraný 
motiv, skládající
se z probraného
učiva - zpaměti

- má 
představu o
využití 
bicích 
nástrojů 
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- 
Umí 
seřídi
t 
strun
ění 
na 
m.bu
bínk
u
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- ovládá 
základy 
víření na 
malý 
bubínek 
s dynamický
m 
odstíněním 
hry
- hraje 
základní 
typy úderů 
na další 
součásti bicí 
soupravy
- hraje  
základní 
údery hry na
činel, Hi-Hat
a velký 
buben
- vybere si 
ze hry 
nohou – 
pata nahoře 
x pata dole

- hraje etudy na 
soupravu zaměřené na 
koordinaci rukou i nohou 
– v půlovém a  
čtvrťovém rytmu

- hraje 
osminové 
trioly, 
osminové a 
šestnáctino
vé noty 
spojené 
v jedné 
etudě

- umí
seřídi
t a 
nast
avit  
polo
hu 
nástr
ojů 
bicí 
soup
ravy

- hraje z listu 
látku 
4.ročníku na 
m.bubínek i 
na soupravu

- zapíše do not 
velmi  
jednoduchý 
doprovod dle 
nahrávky
- hraje 
v souboru, či 
orchestru

- zná 
jednotlivé 
nástroje 
bicí 
soupravy

- ovládá 
základy 
víření na 
malý 
bubínek 
s dynamický
m 
odstíněním 

- hraje etudy na 
soupravu zaměřené na 
koordinaci rukou i nohou 
– v půlovém,  čtvrťovém 
a osminovém rytmu
- hraje jednoduché 
doprovodné rytmy 
vč.breaků

- zvládá hru
osminových
triol, 
osminových
a 
šestnáctino
vých not 
včetně 

- umí
vym
ěnit 
blány
a 
jiné 
drob
né 

- hraje z listu 
látku 
5.ročníku na 
m.bubínek i 
na soupravu
- zvládá hru 
jednoduchých
doprovodů na

- samostatně 
zapíše do not 
velmi 
jednoduchý 
doprovod dle 
nahrávky, 
včetně breaků
- hraje 

- zná 
jednotlivé 
součásti bicí
soupravy, 
používanou 
terminologii
, popř.vliv 
použitých 
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hry p - f
- zvládá 
základní 
údery hry na
bicí 
soupravu

tečkovanéh
o rytmu

souč
ásti 
na 
soup
ravě

tamburinu v souboru, či 
orchestru

materiálu 
na zvuk 
soupravy

- ovládá 
víření na 
m.bubínek 
za použití 
různých 
rytmických 
figur
- hraje 
akcenty na 
různých 
místech
- hraje 
dvojúdery a 
přírazy na 
m.bubínek

- hraje jednoduchý 
jazzový doprovod 
s doprovodem Hi-Hat

- zvládá hru
osminových
triol, 
čtvrťových 
triol, 
osminových
a 
šestnáctino
vých not

- umí
v krá
tkém
čase 
rozlo
žit a 
složit
bicí 
soup
ravu

- hraje z listu 
látku 
6.ročníku na 
m.bubínek i 
na soupravu
- zvládá hru 
jednoduchých
doprovodů na
tamburinu a 
claves

- samostatně 
zapíše do not 
jednoduchý  
beatový, nebo 
jazzový  
doprovod dle 
nahrávky, 
včetně breaků
- hraje 
v souboru, či 
orchestru

- hraje 
dvojité, 
trojité a 
čtveřité 
přírazy
- hraje 
akcenty na 
různých 
místech a v 
různých 
kombinacích

- hraje doprovodné 
rytmy vč.breaků
- hraje jazzový doprovod
s doprovodem Hi-Hat

- zahraje 
hru 
osminových
a triolových
rytmů, 
v krátkých 
improvizačn
ích frázích 
na celé bicí 
soupravě

- umí
vym
ěnit 
blány
, 
popř.
strun
y na 
soup
ravě 
a 
„nala

- hraje z listu 
látku 
7.ročníku na 
m.bubínek i 
na soupravu
- zvládá hru 
jednoduchých
doprovodů na
tamburinu, 
claves a 
bonga

- samostatně 
zapíše do not  
jednoduchý 
jazzový 
doprovod dle 
nahrávky, 
včetně breaků
- hraje 
v souboru, či 
orchestru

- orientuje 
je 
v současné 
bubenické 
scéně a má 
povědomí o
historii a 
vývoji 
bicích 
nástrojů
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dit“je
dnotl
ivé 
nástr
oje
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

Předmět HUDEBNÍ NAUKA

Předmět HUDEBNÍ NAUKA
I. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka je zpracován zde:PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA, s. 296
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HRA NA BICÍ NÁSTROJE – II. stupeň - základní studium

Vzdělávací zaměření: 
Hra na bicí nástroje Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje II. stupeň – 

základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 4
Praxe v souboru 1 1 1 1 4

8

1) Žákům s mimořádnými schopnostmi a zájmem lze studium předmětu Hra na bicí nástroje rozšířit až o jednu hodinu týdně a 
zároveň mohou tito žáci navštěvovat předmět Hudební nauka jako nepovinný i v dalších letech studia během své 
přípravy na odborné studium.

2) Předmět Praxe v souboru realizován hrou v rytmické skupině, nebo hrou v Tanečním a dechovém orchestru, nebo 
výjimečně v pěveckých souborech). Formu realizace předmětu Praxe v souboru určuje třídní učitel po dohodě s žákem 
na základě jeho schopností a zájmu.
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Předmět HRA NA BICÍ NÁSTROJE 

Předmět HRA NA BICÍ NÁSTROJE 

II. stupeň základní studium
Očekáva

né
výstupy

Žák

- ovládá 
různé druhy
techniky 
hry

- orientuje 
se v 
notovém 
zápise, 
samostatně
řeší 
problematik
u 
nástrojové 
techniky

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

- zapojuje se
do souborů 
nejrůznějšího
obsazení a 
žánrového 
zaměření, 
zodpovědně 
spolupracuje 
na vytváření 
jejich 
společného 
zvuku, 
výrazu a 
způsobu 
interpretace 
skladeb

- 
ovládá 
hru z 
listu, 
dokáže
číst 
partitu
ru 
bicích 
nástroj
ů

- 
doprovodí 
hudební 
skupinu 
(band), 
tvoří 
vlastní 
improvizac
e a fill in 
(pro hru 
na bicí 
soupravu)

-orientuje 
se v 
historii i 
současnost
i hry na 
bicí 
nástroje

- profiluje se podle 
svého zájmu a 
preferencí; využívá své 
zkušenosti v 
neprofesionální 
umělecké praxi

R
o
č
n
í
k

1. - využívá 
rytmickou  
jistotu 
získanou 
v I.stupni
a dále jí 
rozvíjí

- čte bez 
problémů 
notový 
zápis pro 
dechovou, 
nebo 
taneční 
skladbu

- nastuduje
( dle 
nahrávky ) 
jednoduchý
beatový 
doprovod

- hraje v souboru, či 
orchestru

- hraje 
z listu       
(např. 
vojenské 
pochody ) 

- 
doprovodí 
orchestr 
v náročněj
ších 
pochodový
ch 
skladbách

- zná 
slavné 
české 
hráče na 
bicí 
nástroje

- žák je 
motivován
k návštěvě
kulturních 
akcí 
v regionu

2. - opakuje 
nastudovan
é přírazy, 
akcenty a 
víření 

- orientuje 
se 
v jazzovém 
a 
swingovém 

- nastuduje
( dle 
nahrávky ) 
jednoduchý
beatový 

- hraje v souboru, či 
orchestru

- hraje  
z listu       
( rock, pop
)

- 
doprovodí 
soubor, či 
orchestr 
ve vyšší 

- zná 
slavné 
světové 
hráče na 
bicí 

- 
samostatn
ě 
zformuluje
svůj názor
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v rychlejšíc
h tempech 

partu pro 
bicí

doprovod a 
zapíše jej

náročnosti
skladeb 
s rytmy 
rock, pop

nástroje na 
navštíveno
u kulturní 
akci

3. - používá 
dvojúderů 
při hře na 
soupravu

- doplní 
jazzový 
doprovod 
krátkým 
breakem, či
sólem

- nastuduje
( dle 
nahrávky ) 
jednoduchý
jazzový 
doprovod

- hraje v souboru, či 
orchestru, kde se 
podílí na tvorbě 
společného zvuku

- hraje 
z listu       
( swing, 
jazz,  
taneční 
doprovody
)

- 
doprovodí 
soubor, či 
orchestr 
ve vyšší 
náročnosti
skladeb 
s rytmy 
swingový
mi, 
jazzovými,
či 
tanečními

- zná 
přední 
hráče 
české 
scény

- využívá 
svých 
hráčských 
schopností
při práci 
v souborec
h a 
pomáhá 
při 
začleňová
ní žáků 
I.stupně

4. - správně 
interpretuje
hru na 
soupravu 
s plným 
dynamický
m 
odstíněním 

- doplní 
beatový, 
nebo 
popový 
doprovod 
krátkým 
sólem

- nastuduje
( dle 
nahrávky ) 
jednoduchý
jazzový 
doprovod a 
zapíše jej

- hraje v souboru, či 
orchestru, kde se 
podílí na výrazu a 
způsobu interpretace 
skladeb

- hraje hru
z listu se 
všemi 
základními
rytmy

- 
doprovodí 
soubor, či 
orchestr 
ve vyšší 
náročnosti
skladeb se
všemi 
základními
rytmy

- zná 
přední 
hráče 
světové 
scény

- využívá 
svých 
hráčských 
schopností
při práci 
v souborec
h
- aktivně 
přistupuje 
ke 
kolektivní 
interpretac
i a sám 
navrhuje 
možná 
řešení 
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Předmět PRAXE V SOUBORU

Předmět PRAXE V SOUBORU
II. stupeň - základní studium

Vzdělávací obsah předmětu Praxe v souboru je zpracován zde:   PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU, s. 306

PŘEDMĚT HUDEBNÍ NAUKA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU HUDEBNÍ NAUKA

Předmětem Hudební nauka je realizována vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby.
Smyslem tohoto předmětu je vybavit žáka základními teoretickými a hudebně historickými znalostmi, které
jsou nutné k interpretaci a k hlubšímu porozumění studovaného repertoáru. Cílem je pochopení světa hudby,
jeho poučené prohloubené vnímání a využívání zákonitostí v hudbě vládnoucích při vlastní interpretaci nebo
tvorbě.
Základní studium je pětileté a je povinné pro všechny žáky hudebního oboru. Šestý a sedmý rok jsou nepovinné, jsou
vyučovány formou speciální hudební nauky a jsou určeny zejména pro žáky, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na
vyšší typy škol.
Do oddělení HN 1 předmětu Hudební nauka se zapisují žáci, kteří absolvovali přípravné studium hudebního oboru, a nově
přijatí žáci 1. ročníku hudebního oboru, kteří jsou starší sedmi let a chodí do druhé nebo vyšší třídy ZŠ. 
Nově přijatí žáci do 1. ročníku hudebního oboru, kteří jsou starší sedmi let a dochází do MŠ nebo navštěvují první třídu ZŠ,
absolvují v prvním roce svého studia na ZUŠ předmět Muzikáři. Až od 2. ročníku I. stupně základního studia Hudebního
oboru začnou tito žáci plnit školní výstupy předmětu Hudební nauka, počínaje oddělením HN 1. 
Žáci se do předmětu Hudební nauka zapisují během svého studia na ZUŠ opakovaně - vždy na začátku školního roku znovu.
Z několika termínů, které jsou pro jednotlivá oddělení předmětu Hudební nauka (HN 1 až HN 5) vypsány, si mohou zvolit,
kdy budou HN navštěvovat. 
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Předmět HUDEBNÍ NAUKA

I. stupeň základní studium
Očekávané 
výstupy

ŽÁK:
HN 1 HN 2 HN 3 HN 4 HN 5

HN 6
speciální HN

(nepovinně)

HN 7
speciální HN

(nepovinně)

- orientuje se
v grafickém 
záznamu 
hudebního 
díla a svým 
způsobem jej
realizuje

- čte a 
zapisuje noty
c1-g2
- zná jména 
not 
s posuvkami
- zná způsob 
zápisu 
notových 
délek a 
pomlk (celá, 
půlová, 
čtvrťová, 
osminová)

- čte a 
zapisuje noty
běžného 
rozsahu 
houslového 
klíče
- zná způsob 
zápisu 
notových 
délek a 
pomlk (celá, 
půlová, 
čtvrťová, 
osminová, 
šestnáctinová
)
- zná princip 
tečky za 
notou
- pasivně se 
orientuje 
v basovém 
klíči

- popisuje a 
realizuje 
základní 
prvky 
jednoduchéh
o notového 
zápisu

- popisuje a 
realizuje 
základní 
prvky 
notového 
zápisu 
vícehlasé 
skladby

- popisuje a 
realizuje 
základní 
prvky 
notového 
zápisu 
vícehlasé 
skladby a 
uvádí je do 
souvislostí

- orientuje se
v jednodušší 
partituře

- orientuje se
v běžné 
orchestrální 
partituře
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- rozumí 
stavbě 
stupnic a 
akordů dur i 
moll, určí 
intervaly, 
rozezná 
tónorod 
hrané skladby

- rozumí 
měření 
vzdáleností 
mezi tóny 
(celý tón a 
půltón)
- v poslechu 
identifikuje 
tónorod
- zná durové 
stupnice do 
2# a 2b
- utvoří 
tónický 
kvintakord 
známých 
stupnic

- rozumí 
intervalové 
kvantitě
- zná názvy 
oktáv
- rozumí 
teoretickému 
rozdílu ve 
stavbě 
durové a 
mollové 
stupnice
- v poslechu 
identifikuje 
tónorod
- zná durové 
stupnice do 
4# a 4b
- utvoří 
tónický 
kvintakord 
známých 
stupnic a 
jeho obraty

- rozumí 
intervalové 
kvantitě i 
kvalitě 
(intervaly 
základní)
- zná durové 
stupnice do 
4# a 4 a 
mollové 
stupnice do 
2# a 2b
- zná význam
základních 
harmonickýc
h funkcí a 
umí je 
v zadané 
tónině najít
- rozumí 
enharmonick
é záměně 
tónů

- rozumí 
intervalové 
kvantitě i 
kvalitě 
(intervaly 
čisté, velké, 
malé)
- zná durové 
i mollové 
stupnice do 
4# a 4b
- teoreticky 
rozlišuje 
druhy 
doškálných 
kvintakordů
- zná význam
základních 
harmonickýc
h funkcí i 
vedlejší 
akordů a umí
je v zadané 
tónině najít
- rozumí 
enharmonick
é záměně 
intervalů

- rozumí 
intervalové 
kvantitě i 
kvalitě 
(intervaly 
čisté, velké, 
malé, 
zmenšené, 
zvětšené) a 
zná různé 
způsoby 
jejího měření
- zná durové 
i mollové 
stupnice do 
7# a 7b a 
rozumí jejich 
vzájemným 
souvislostem
- v zadaném 
akordu 
v dané tónině
identifikuje 
jeho základní
vlastnosti 
(počet tónů, 
druh akordu, 
vztah 
k tónině)
- rozumí 
enharmonick
é záměně 
elementárníc
h hudebních 
prvků

- rozumí 
intervalové 
kvantitě i 
kvalitě 
(intervaly 
čisté, velké, 
malé, 
zmenšené, 
zvětšené, 
dvojzmenšen
é, 
dvojzvětšené
) a zná různé
způsoby 
jejího měření
- zná durové 
i mollové 
stupnice do 
7# a 7b, 
stupnici 
pentatonicko
u, 
celotónovou, 
chromatickou
a rozumí 
jejich 
vzájemným 
souvislostem

- rozumí 
intervalové 
kvantitě i 
kvalitě 
(intervaly 
čisté, velké, 
malé, 
zmenšené, 
zvětšené, 
dvojzmenšen
é, 
dvojzvětšené
) a zná různé
způsoby 
jejího měření
- zná durové 
i mollové 
stupnice do 
7# a 7b, 
stupnici 
pentatonicko
u, 
celotónovou, 
chromatickou
a rozumí 
jejich 
vzájemným 
souvislostem
- chápe 
základní 
principy 
harmonie 
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- rytmicky i 
intonačně 
reprodukuje 
jednoduchý 
notový zápis, 
zaznamená 
jednoduchou 
hudební 
myšlenku

- prakticky 
interpretuje 
rytmus 
v rámci svých
dovedností 
získaných 
v HN
- provádí 
rytmickou 
reprodukci 
jednoduchých
rytmických 
motivů

- prakticky 
interpretuje 
rytmus 
v rámci svých
dovedností 
získaných 
v HN
- provádí 
rytmickou 
reprodukci 
jednoduchých
melodicko-
rytmických 
motivů

- prakticky 
interpretuje 
rytmus 
v rámci svých
dovedností 
získaných 
v HN
- je schopen 
zapsat do not
rytmus jemu 
známé lidové
písně
- rozpoznává 
základní 
intervaly do 
kvarty

- prakticky 
interpretuje 
rytmus 
v rámci svých
dovedností 
získaných 
v HN
- je schopen 
zapsat do not
rytmus 
předehranéh
o 
dvoutaktovéh
o motivu
- rozpoznává 
základní 
intervaly do 
oktávy

- prakticky 
interpretuje 
rytmus 
v rámci svých
dovedností 
získaných 
v HN
- je schopen 
zapsat do not
rytmus a 
melodii jemu 
známé 
jednoduché 
lidové písně

- prakticky 
interpretuje 
složitější 
rytmické 
útvary
- je schopen 
zapsat do not
rytmus a 
melodii jemu 
známé 
jednoduché 
lidové písně
- intonuje a 
sluchově 
rozpoznává 
čisté, velké a 
malé 
intervaly

- prakticky 
interpretuje 
složité 
rytmické 
útvary a 
jejich 
vzájemné 
kombinace
- je schopen 
zapsat do not
rytmus a 
melodii jemu 
známé 
jednoduché 
lidové písně
- intonuje a 
sluchově 
rozpoznává 
čisté, velké a 
malé 
intervaly
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- chápe a 
užívá 
nejdůležitější 
hudební 
pojmy, 
označení a 
názvosloví

- pracuje 
s nejdůležitěj
šími 
hudebními 
pojmy, ukáže
nejdůležitější 
prvky 
notového 
zápisu
- zná 
základní 
dynamická, 
tempová a 
přednesová 
označení
- zná 
základní 
opakovací 
znaménka

- pracuje 
s nejdůležitěj
šími 
hudebními 
pojmy, ukáže
nejdůležitější 
prvky 
notového 
zápisu
- zná 
základní 
dynamická, 
tempová a 
přednesová 
označení
- zná 
základní 
opakovací 
znaménka

- definuje 
složky 
hudebního 
díla (melodie,
harmonie, 
rytmus, 
metrum, 
tempo, 
instrumentac
e, dynamika)
- zná 
nejběžnější 
dynamická, 
tempová a 
přednesová 
označení
- umí 
vyjmenovat 
základní 
melodické 
ozdoby a 
vysvětlit 
způsob jejich 
provedení
- zná běžně 
používaná 
opakovací 
znaménka a 
zkratky 
hudebního 
zápisu

-zná význam 
pojmů 
homofonie a 
polyfonie
-zná význam 
pojmů 
vokální a 
instrumentál
ní
-zná význam 
pojmů 
absolutní a 
programní 
hudba 

-zná význam 
pojmů 
homofonie a 
polyfonie a 
rozezná je při
poslechu
-zná význam 
pojmů 
vokální a 
instrumentál
ní a rozezná 
je při 
poslechu
-zná význam 
pojmů 
absolutní a 
programní 
hudba a 
rozezná je při
poslechu

-dosud 
probrané 
nejdůležitější 
hudební 
pojmy, 
označení a 
názvosloví 
aktivně a 
správně 
používá ve 
svém slovním
projevu při 
popisu 
hudebních 
jevů 

dosud 
probrané 
nejdůležitější 
hudební 
pojmy, 
označení a 
názvosloví 
aktivně a 
správně 
používá ve 
svém slovním
projevu k 
popisu 
hudebních 
jevů
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- vytváří 
vlastní 
melodické a 
rytmické 
útvary

- obohacuje a
doplňuje 
zadané 
melodické a 
rytmické 
útvary 
vlastními 
hudebními 
myšlenkami

- podle míry 
svého talentu
vytváří 
vlastní 
melodické a 
rytmické 
útvary

- transponuje
jednoduchou 
melodii do 
jiné tóniny

- rozumí 
principu 
transpozice

- transponuje
jednoduchou 
melodii do 
jemu 
známých 
tónin

- transponuje
jednoduchou 
melodii do 
jemu 
známých 
tónin

- transponuje
elementární 
vícehlas do 
jemu 
známých 
tónin

- orientuje se
v různých 
hudebních 
uskupeních, 
chápe princip 
rozdělení 
hlasů i 
hudebních 
nástrojů do 
skupin a 
identifikuje je

- zná 
elementární 
klasifikaci 
hudebních 
nástrojů a 
zpěvních 
hlasů

- zná 
elementární 
klasifikaci 
hudebních 
nástrojů a 
zpěvních 
hlasů
- dokáže 
zařadit 
nástroj do 
skupiny

- zná 
klasifikaci 
hudebních 
nástrojů a 
zpěvních 
hlasů
- je dále 
seznámen 
s méně 
běžnými 
druhy 
nástrojů

- zná 
klasifikaci 
hudebních 
nástrojů a 
zpěvních 
hlasů a 
rozumí jejímu
principu
- zná 
obsazení 
běžných 
hudebních 
uskupení

- zná 
klasifikaci 
hudebních 
nástrojů a 
zpěvních 
hlasů a 
rozumí jejímu
principu
- zná 
obsazení 
běžných 
hudebních 
uskupení

- zná 
klasifikaci 
hudebních 
nástrojů a 
zpěvních 
hlasů a 
rozumí jejímu
principu
- zná 
obsazení 
běžných 
hudebních 
uskupení
-zná rozdíl v 
obsazení 
typického 
barokního a 
romantického
orchestru, 
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dovede 
vysvětlit jeho
důvody 

- má základní
povědomí o 
výstavbě 
skladeb, 
orientuje se v
jednoduchých
hudebních 
formách

- je schopen 
odlišit 
charakterově 
skladby

- pracuje 
s malou 
písňovou 
formou, je 
schopen 
ukázat 
v notovém 
zápisu 
reprízu

- uvědomuje 
si formovou 
stránku 
skladby, je 
schopen 
rozpoznat 
jednodušší 
variaci

- uvědomuje 
si formovou 
stránku 
skladby, 
definuje její 
části

- identifikuje 
snadno 
rozpoznateln
é typy 
hudebních 
skladeb

-v 
nejzákladnějš
ích obrysech 
chápe 
význam 
těchto 
pojmů: 
předehra, 
mezihra, 
dohra, Coda, 
expozice, 
provedení, 
repríza, 
písňová 
forma, 
variace, 
opera, 
melodram, 
koncert, 
sonáta
-ve svém 
slovním 
projevu tyto 
pojmy 
správně 
používá
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- aktivně 
poslouchá 
hudbu, 
orientuje se v
jejích druzích 
a ve 
způsobech 
její 
interpretace

- jeví zájem o
poslech 
skladeb, 
interpretovan
ých na jeho 
nástroj
- navštěvuje 
akce školy

-jeví zájem o 
poslech 
skladeb 
prezentovaný
ch v hodinách
HN
-rozliší 
jednoduché 
charakterově 
kontrastní 
skladby 
(ukolébavka 
x tanec x 
smuteční 
pochod x 
slavnostní 
fanfára)  

-jeví zájem o 
poslech 
skladeb 
prezentovaný
ch v 
hodinách HN
-při 
prezentaci 
totožné 
skladby v 
několika 
kontrastních 
způsobech 
interpretace 
vystihne 
základní 
rozdíly mezi 
nabízenými 
interpretace
mi

-je si vědom 
významu 
poslechu při 
studiu hudby
-při 
prezentaci 
totožné 
skladby v 
několika 
kontrastních 
způsobech 
interpretace 
vystihne 
základní 
rozdíly mezi 
nabízenými 
interpretace
mi, 
elementární
m způsobem 
je 
kvalitativně 
zhodnotí a 
svůj názor 
přiměřeně 
svému věku 
odůvodní

-je si vědom 
významu 
poslechu při 
studiu hudby
-při 
prezentaci 
totožné 
skladby v 
několika 
kontrastních 
způsobech 
interpretace 
vystihne 
základní 
rozdíly mezi 
nabízenými 
interpretace
mi, 
elementární
m způsobem 
je 
kvalitativně 
zhodnotí a 
svůj názor 
přiměřeně 
svému věku 
před 
spolužáky 
obhájí 

-aktivně 
poslouchá 
hudbu
-má základní 
představu o 
druzích a 
žánrech 
hudby
-je si vědom 
toho, že 
způsob 
interpretace 
závisí na 
mnoha 
faktorech 
(době vzniku 
skladby, 
jejím stylu, 
žánru, funkci,
historické i 
současné 
estetice...) 

- aktivně 
poslouchá 
hudbu, 
orientuje se v
jejích druzích
a ve 
způsobech 
její 
interpretace
-je si vědom 
toho, že 
způsob 
interpretace 
závisí na 
mnoha 
faktorech 
(době vzniku 
skladby, 
jejím stylu, 
žánru, funkci,
historické i 
současné 
estetice...)
-svoji 
posluchačsko
u zkušenost 
aktivně 
využívá v 
hodinách 
hlavního 
oboru při 
vlastní 
interpretaci
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- chápe 
souvislosti 
vývoje 
hudby, 
rozpozná 
charakteristic
ké znaky 
hudebního 
vyjadřování v
jednotlivých 
epochách

-si je vědom 
toho, že 
hudba má 
svoji historii  

-si je vědom 
toho, že 
hudba má 
svoji historii, 
že její vývoj 
není 
náhodný, že 
probíhá v 
návaznostech
a 
souvislostech

-zná časovou
posloupnost 
těchto 
hudebně 
historických 
období: 
baroko, 
klasicismus, 
romantismus

-zná časovou
posloupnost 
těchto 
hudebně 
historických 
období: 
baroko, 
klasicismus, 
romantismus,
impresionism
us
-umí k nim 
správně 
přiřadit 
učitelem 
nabídnuté 
charakteristic
ké znaky 
hudebního 
vyjadřování

zná časovou 
posloupnost 
těchto 
hudebně 
historických 
období: 
renesance, 
baroko, 
klasicismus, 
romantismus,
impresionism
us
-umí k nim 
správně 
přiřadit 
učitelem 
nabídnuté 
charakteristic
ké znaky 
hudebního 
vyjadřování

-vyjmenuje 
ve správném 
pořadí tato 
hudebně 
historická 
období: 
renesance, 
baroko, 
klasicismus, 
romantismus,
impresionism
us
-umí je 
časově 
vymezit s 
přesností 
století 
-u každého z 
těchto 
hudebně 
historických 
období 
dokáže 
stručně 
vyjmenovat 
jeho 
nejtypičtější 
znaky 
hudebního 
vyjadřování  
(homofonie x
polyfonie, 
hudba 
absolutní x 
programní, 

- chápe 
souvislosti 
vývoje hudby
a k jejich 
slovnímu 
vyjádření 
využívá 
svých 
hudebně 
historických 
znalostí   
 - rozpozná 
charakteristic
ké znaky 
hudebního 
vyjadřování v
jednotlivých 
epochách
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- na základě 
svých 
zkušeností 
vyjadřuje své
názory na 
znějící hudbu 
a umí je 
zdůvodnit

- diskutuje o 
základních 
složkách 
lidové písně 
nebo kratší 
přehledné 
jednoduché 
skladby

- diskutuje o 
základních 
složkách 
hudebního 
díla a svůj 
názor 
vysvětlí 
spolužákům

- diskutuje o 
základních 
složkách 
hudebního 
díla a svůj 
názor obhájí 
před 
spolužáky

- diskutuje o 
základních 
složkách 
hudebního 
díla, je si 
vědom 
souvislostí 
mezi nimi a 
svůj názor 
obhájí před 
spolužáky

- diskutuje o 
základních 
složkách 
hudebního 
díla, umí 
přiměřeně ke
svému věku 
zformulovat 
vlastní 
kritický názor

diskutuje o 
základních 
složkách 
hudebního 
díla, umí 
přiměřeně ke
svému věku 
zformulovat 
vlastní 
kritický názor
a umí jej 
zdůvodnit

- propojuje 
teoretické 
vědomosti s 
praktickými 
dovednostmi,
chápe 
význam 
tohoto 
spojení

-využívá 
nově nabyté 
teoretické 
znalosti ve 
výuce 
hlavního 
oboru 

-využívá 
aktivně 
možnosti 
nosit do 
hodin HN 
svůj notový 
materiál 
studovaný v 
rámci 
hlavního 
oboru nebo 
své praxe v 
souboru, v 
němž žák 
sám objeví 
návaznost na
aktuální učivo
HN
-s pomocí 
učitele 
spolužákům 
takový 

využívá 
aktivně 
možnosti 
nosit do 
hodin HN 
svůj notový 
materiál 
studovaný v 
rámci 
hlavního 
oboru nebo 
své praxe v 
souboru, v 
němž žák 
sám objeví 
návaznost na
aktuální 
učivo HN
-za podpory 
učitele 
spolužákům 
takový 

využívá 
aktivně 
možnosti 
nosit do 
hodin HN 
svůj notový 
materiál 
studovaný v 
rámci 
hlavního 
oboru nebo 
své praxe v 
souboru, v 
němž žák 
sám objeví 
návaznost na
aktuální 
učivo HN
-samostatně 
spolužákům 
takový 
notový 

využívá 
aktivně 
možnosti 
nosit do 
hodin HN 
svůj notový 
materiál 
studovaný v 
rámci 
hlavního 
oboru nebo 
své praxe v 
souboru, v 
němž žák 
sám objeví 
návaznost na
aktuální 
učivo HN
-samostatně 
spolužákům 
takový 
notový 

-žák 
propojuje 
teoretické 
vědomosti s 
praktickými 
dovednostmi 
úměrně míře 
svého talentu
a svému 
žánrovému 
zaměření

-žák 
propojuje 
teoretické 
vědomosti s 
praktickými 
dovednostmi 
úměrně míře 
svého talentu
a svému 
žánrovému 
zaměření a 
chápe 
význam 
tohoto 
spojení
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notový 
materiál 
prezentuje a 
demonstruje 
na něm 
praktické 
využití nově 
nabitých 
teoretických 
znalostí

notový 
materiál 
prezentuje a 
demonstruje 
na něm 
praktické 
využití nově 
nabitých 
teoretických 
znalostí

materiál 
prezentuje a 
demonstruje 
na něm 
praktické 
využití nově 
nabitých 
teoretických 
znalostí

materiál 
prezentuje a 
demonstruje 
na něm 
praktické 
využití nově 
nabitých 
teoretických 
znalostí

Recepce a reflexe hudby 
II. stupeň základní studium

Vzdělávací obsah Recepce a reflexe hudby je ve II. stupni základního studia plněna v rámci hodin hry na 
nástroj nebo zpěvu a v předmětu Praxe v souboru.
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PŘEDMĚT PRAXE V SOUBORU

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU PRAXE V SOUBORU

Smyslem tohoto předmětu je především výchova žáků směřující od individuální hry na nástroj ke kolektivnímu projevu. Učí se
smyslu pro spolupráci a pro kolektivní odpovědnost. Žákova osobnost je při spolupráci na konkrétních společných dílech 
souboru postupně dotvářena k větší zodpovědnosti a přiměřené cílené aktivitě. 
Při nácviku skladeb v souboru řeší žáci pokročilejší technické a nástrojové problémy a rozvíjí dále svůj vztah k hudbě.
Vzhledem k charakteru očekávaných výstupů a k charakteru práce v souborech jsou očekávané výstupy předmětu Praxe 
v souboru zpracovány na dvouletá časová období, jak pro první, tak pro druhý stupeň.
V Hudebním oboru se předmět Praxe v souboru realizuje formou komorní hry, hry v souboru nebo formou práce 
v pěveckých souborech. Na škole působí tyto soubory: Smyčcový soubor, Soubor zobcových fléten, Taneční a dechový 
orchestr, Akordeonový soubor, pěvecký sbor, Vokální soubor, Kytarový soubor a hudebně – dramatický soubor Čarovná 
strunka. 
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Předmět PRAXE V SOUBORU
I. stupeň - základní studium

  4. a 5. ročník (pouze u studijního zaměření Hra na klavír a Hra na klávesy je 
předmět vyučován v 1. a 2. ročníku)

Žák
- využívá základních návyků a dovedností potřebných pro účinkování v daném souboru
- je obeznámen se základními prvky souborové interpretace
- zvládá přiměřeně svému věku domácí přípravu partů

6. a 7. ročník
Žák
- prohlubuje již získané návyků a dovednosti potřebné pro účinkování v daném souboru
- je obeznámen s pokročilejšími prvky souborové interpretace
- zvládá přiměřeně svému věku domácí přípravu partů
- je spoluzodpovědný za společné dílo a má smysl pro kolektivní práci v daném souboru do takové míry, aby společné dílo 

neohrozil
- komunikuje s ostatními na úrovni přiměřené jeho věku tak, aby vytvářel atmosféru spolupráce
- pružně reaguje na pokyn vedoucího souboru
- interpretuje skladby různých stylů 
- navštěvuje dle svých možností hodnotné kulturní akce
- je schopen zformulovat a vyjádřit vlastní názor na studovanou skladbu

Předmět PRAXE V SOUBORU
II.stupeň -  základní studium

1. a 2. ročník
Žák
- ovládá prvky souborové interpretace
- zvládá samostatnou domácí přípravu
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- přizpůsobuje se spolužákům v technickém projevu, v intonaci i rytmu, agogice, dynamice a v celkovém přednesu
- uvědomuje si spoluodpovědnost za společné dílo, svým jednáním jej neohrožuje, jedná iniciativně směrem k plnění 

společného cíle 
- pomáhá mladším spolužákům a snaží se jim jít příkladem

3. a 4. ročník
Žák
- ovládá s přesností a zpětnou sebekontrolou prvky souborové interpretace
- zodpovědná domácí příprava je pro něj samozřejmostí
- pružně se přizpůsobuje spolužákům v technickém projevu, v intonaci i rytmu, agogice, dynamice a v celkovém přednesu
- komunikuje s ostatními tak, aby vytvářel atmosféru spolupráce
- uvědomuje si spoluodpovědnost za společné dílo, svým jednáním jej neohrožuje, jedná iniciativně směrem k plnění 

společného cíle 
- pomáhá mladším spolužákům a snaží se jim jít příkladem
- plně využívá možnosti veřejně vystupovat
- zvládá interpretaci skladeb různých stylů nebo různých slohových období
- žák se zapojuje do práce mimoškolních uměleckých souborů dle svých časových možností a uměleckých schopností
- je schopen zformulovat a slovně vyjádřit vlastní názor na provedení hudebního díla
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VÝTVARNÝ OBOR

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

VÝTVARNÁ TVORBA

CHARAKTERISTIKA

Výuka zprostředkovává hravé setkání se základními výtvarnými technikami (kresba, malba) a první pokusy práce s jiným 
materiálem (papír, textil). Žák si rozvíjí motorické dovednosti a dětskou fantazii. Prvně se setkává s výtvarným uměním.
Výuka probíhá v prvním a druhém ročníku přípravné výtvarné výchovy  jednou týdně v rozsahu dvě a půl hodiny. Není 
podmínkou absolvovat první ročník přípravné výtvarné výchovy, žák může nastoupit přímo do druhého ročníku. 
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VÝTVARNÝ OBOR Přípravná výchova 

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2.
Barvičky 2,5 2,5 5

5

Předmět BARVIČKY

Předmět 1.ROČNÍK 2.ROČNÍK
Barvičky -seznamuje se základními výtvarnými 

nástroji
-hravou formou se učí základním 
výtvarným technikám
-váží si své práce i práce spolužáků
-učí se mít radost ze své vlastní tvorby
-upevňuje si pracovní návyky a zvládá 
sebeobsluhu

-pracuje se svou fantazií
-při diskuzi s učitelem na dané téma 
aktivně spolupracuje
-intuitivně vyjadřuje jednoduchou 
výtvarnou formou své pocity, zážitky a 
objevy
-formou hry experimentuje se stopami 
výtvarných nástrojů: tužka, štětec, 
dřívko
-respektuje práci druhých a učí se 
s nimi spolupracovat

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

KERAMIKA

CHARAKTERISTIKA
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Výuka zprostředkovává hravé setkání s hlínou a první pokusy ji výtvarně zpracovat. Žák si rozvíjí motorické dovednosti a 
dětskou fantazii. Prvně se setkává s výtvarným uměním a učí se lásce k němu prostřednictvím dotyků s hlínou, s její tvárností
a schopností přizpůsobit se fantazii.
Do přípravky jsou přijímáni žáci od pěti let věku. Výuka probíhá v prvním a druhém ročníku přípravné výtvarné výchovy 
jednou týdně v rozsahu tři hodiny. 
Není podmínkou absolvovat první ročník přípravné výtvarné výchovy, žák může nastoupit přímo do druhého ročníku. 

VÝTVARNÝ OBOR Přípravná výchova

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2.
Blátotlapky 3 3 6

6
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Předmět BLÁTOTLAPKY

Předmět 1.ROČNÍK 2.ROČNÍK
Blátotlapky -při práci používá hlavně ruce bez 

nástrojů
-prociťuje jemnost a strukturu hlíny
-hravou formou se seznamuje 
s vlastnostmi hlíny
-váží si své práce i práce spolužáků
-učí se mít radost ze své vlastní tvorby
-upevňuje si pracovní návyky a zvládá 
sebeobsluhu

-pracuje se svou fantazií
-nakreslenou představu na dané téma 
dokáže převést do hlíny
-při diskuzi s učitelem na dané téma 
aktivně spolupracuje
-intuitivně vyjadřuje jednoduchou 
výtvarnou formou své pocity, zážitky a 
objevy
-formou hry experimentuje se stopami 
výtvarných nástrojů: špachtle, cidlina, 
očko…

-respektuje práci druhých a učí se 
s nimi spolupracovat
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ZÁKLADNÍ STUDIUM

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

VÝTVARNÁ TVORBA

CHARAKTERISTIKA

Výtvarná tvorba je koncipována tak, aby u dítěte rozvíjela výtvarné myšlení, podporovala jeho tvořivost, individualitu, cit pro 
vnímání okolního světa a vytvářela u něho vztah k výtvarným hodnotám. Zároveň ho učí i výtvarnému řemeslu a následně 
vlastnímu ztvárňování svých výtvarných představ. Po této výtvarné přípravě jsou žáci schopni úspěšně složit talentové 
zkoušky na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.
 První stupeň základního studia trvá sedm let, druhý čtyři roky. Výuka probíhá na prvním i druhém stupni jedenkrát týdně ve 
třech vyučovacích hodinách. V rámci výuky předmětu Výtvarná tvorba se vzájemně prolínají: kresba, malba, grafika, 
prostorové vyjadřování a výtvarná kultura. Výsledky své práce žáci prezentují na školních výstavách, v prostorách veřejných 
budov a na celostátních přehlídkách základních uměleckých škol.
Ještě před zahájením studia na prvním stupni může žák od 5 let svého věku absolvovat první a druhý ročník přípravné 
výchovy - Barvičky. Může absolvovat oba ročníky přípravné výchovy nebo může absolvovat jen druhý ročník.

VÝTVARNÁ TVORBA – I. stupeň- základní studium

VÝTVARNÝ OBOR
Studijní zaměření: VÝTVARNÁ 
TVORBA

I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Výtvarná tvorba 3 3 3 3 3 3 3 21
21

Výuka probíhá obvykle ve smíšených ročnících. Žák 1. nebo 2. ročníku může být výjimečně po dohodě s rodiči zařazen do 
skupiny s žáky přípravné výchovy. Chybějící hodinovou dotaci nahrazuje 1x měsíčně s jinou (předem domluvenou) skupinou.

Předmět VÝTVARNÁ TVORBA
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Předmět VÝTVARNÁ TVORBA
I. stupeň základní studium

Očekávané
výstupy

Žák

- přistupuje k 
tvorbě 
poznáváním a 
sebepoznávání
m, podle svých
individuálních 
schopností si 
stanovuje dílčí 
cíle, které 
dokáže 
realizovat

- poznává a 
vědomě používá
obrazotvorné 
prvky plošného i
prostorového 
vyjádření (bod, 
linie, tvar, 
objem, plocha, 
prostor, světlo, 
barva, textura 
atd.), jejich 
vlastnosti 
a vztahy (shoda,
podobnost, 
kontrast, 
opakování, 
rytmus, 
dynamika, 
struktura, 
pohyb, proměna
v čase atd.) a 
jejich účinky 
dokáže porovnat
a zhodnotit

- využívá 
základní 
techniky 
vizuálně 
obrazného 
sdělení, 
prostorových 
činností včetně 
objektové a 
akční tvorby s 
využitím 
klasických i 
moderních 
technologií

- 
vnímá
smysl
ové 
podně
ty a 
vědo
mě je 
převá
dí do 
vizuál
ní 
formy 
prostř
ednict
vím 
výtvar
ného 
jazyka
, 
inspir
uje se
fantaz
ií 
nebo 
realito
u, 
komp
onuje 
tvarov
é, 
barev

- aktivně se seznamuje s 
historií a současností 
výtvarného umění, 
orientuje se v uměleckých 
slozích a směrech, používá
základní výtvarné pojmy, 
na základě individuálních 
zkušeností a diskuzí si 
utváří vlastní výtvarný 
názor

- respektuje 
odlišné výtvarné
názory a 
individuálně si 
vybírá podněty 
z různých 
oblastí světové 
kultury
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né a 
prosto
rové 
vztah
y, 
promě
ňuje 
běžné
v 
nezvy
klé

Ročník -dovede 
zhodnotit svou
práci

-kompozičně 
pokryje i větší 
formát papíru-
A2
-je seznámen se
základní škálou 
barev a využívá 
je v jemu 
blízkém prožitku
nebo tématu-
práce 
s mastným 
pastelem a 
temperou

-je seznámen s dalšími 
výtvarnými materiály, 
které umožňují plastické
ztvárnění úkolu

-pracuje
s vlastní
fantasií

-rozpoznává 
základní prvky 
výtvarného 
jazyka/bod, linie, 
tvar/a jejich 
vlastnosti, pracuje 
s jednoduchou 
kompozicí
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-uvědomuje si 
individualitu ve
vlastní 
tvořivosti

-v barevné škále
rozlišuje teplé a 
studené barvy
-využívá 
výrazovou řeč 
linií (křivky, 
vlnovky, 
rytmus, 
hustotu) jejich 
vzájemné 
působení v 
kompozici

-je seznámen s tvorbou 
trojrozměrných 
předmětů

-vytváří
spontán
ně 
barevné
a 
prostoro
vé 
vztahy
-
nachází 
vazbu 
mezi 
náměte
m a 
provede
ním
-uplatní
vedle 
kresby 
z předst
avy i 
zobrazo
vání 
skutečn
osti

-je seznámen 
s výtvarným 
uměním na 
ukázkách knižních 
ilustrací

- v rámci 
kolektivu 
obhájí 
výsledek své 
práce

-míchá barvy na
paletě a ploše 
s důrazem na 
jejich barevnou 
čistotu
-vybere velikost 
a tvar štětce 
vzhledem 
k zadanému 

-využívá trojrozměrný 
prostor k jeho vyplnění 
nebo povrchové 
úpravě/krabice/

-při 
tvorbě 
výtvarn
ých 
prací 
dává 
přednos
t 
zobrazo

-předloženou 
reprodukci 
výtvarného díla 
převádí do svého 
výtvarného jazyka 

- v kolektivu 
diskutuje o 
shlédnuté 
výstavě a 
vyjadřuje 
svůj názor

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 405/492



úkolu vání 
skutečn
osti 
před 
fantazií

-popíše své 
vlastní záměry 
a postupy
-toleruje 
rozdílný 
způsob 
výtvarného 
vyjádření u 
druhých

-rozezná různý 
charakter 
lineární kresby -
(kresba tužkou, 
perem, štětcem)
-dokáže spojit 
psaný text 
s výtvarnými 
technikami

- řeší přiměřené úkoly 
v plošných a 
prostorových pracích a 
pracuje s částečnou 
pomocí učitele

-vnímá 
rozdíl 
mezi 
zobraze
ním 
přímé 
vizuální 
zkušeno
sti 
oproti 
práci 
z předst
avy a 
fantazie

-pozná rozdíly 
mezi sochou jako 
samostatným 
objektem a 
sochou, která je 
součástí 
architektury 

-zhodnotí 
vlastní práci a 
dokáže se 
vyjádřit k práci
ostatních 

-tvoří 
jednoduché 
plošné 
kompozice 
z geometrických
tvarů, využívá 
jejich řazení, 
rytmus, 
prolínání, 
množení

-je seznámen s různými 
materiály, které se dají 
použít při vytváření 
trojrozměrných prací, 
využívá jejich kvalit 
k mačkání, trhání, 
vrstvení

-
postupn
ě 
přechází
od 
plošnéh
o 
vyjádře
ní k 
prostoro
vému

-člení výtvarné 
umění na kresbu, 
malbu, sochařství 
a architekturu a 
chápe rozdíly mezi
nimi a na základě 
ukázek reprodukcí 
výtvarných děl se 
s nimi seznamuje

-vyjadřuje 
své pocity 
z určitého 
uměleckého 
díla
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- diskuzí nad 
svou prací 
dokáže 
přijmout 
názory od 
spolužáků a 
učitele

-zobrazí viděné 
předměty 
přiměřeně 
svému věku a 
osvojuje si 
základy 
perspektivního 
zobrazování
-využívá 
modelaci tvarů 
stínováním, 
šrafováním a 
malbou

-pracuje samostatně při 
vytváření 
trojrozměrných prací

-vnímá 
a 
rozlišuje
užitnou 
a 
estetick
ou 
stránku 
předmě
tu

-vnímá, že existují
výtvarná díla, 
která jsou schopna
abstraktně vyjádřit
pocity a nálady
-odlišuje výtvarné 
techniky 
(perokresba, 
grafika, 
olejomalba) a 
náměty (portrét, 
figura, zátiší, 
krajina) a 
v sochařství 
(socha, sousoší, 
reliéf)  

- v dialogu 
s učitelem 
chápe 
důvody, proč 
respektovat 
odlišné 
umělecké 
styly

- samostatně 
pracuje na 
dané téma a 
volí si vlastní 
techniku 
zpracování
-dovede si 
svou práci 
obhájit a 
zhodnotit

-odlišuje 
v kresbě a 
malbě strukturu 
povrchu
-pracuje 
s tvarovou a 
barevnou 
nadsázkou, ale 
také 
s omezenou 
barevností
-používá 
základní řadu 
výtvarných 
technik/tužka, 
uhel, rudka, 
pastel, grafika, 
prostorová 

-realizuje prostorový 
objekt podle svého 
vlastního nápadu a 
výběru materiálu

-využije
pracovn
í 
postup-
nápad, 
náčrt, 
skica, 
realizac
e a 
uvědom
uje si 
možnos
ti jejich 
využití 
v komp
ozici 
(horizon
tální a 

-vyjmenuje různá 
odvětví užitého 
umění
-rozlišuje slohy, 
směry, období a 
jejich 
charakteristiky z 
předložených 
reprodukcí děl a 
přiřadit tvůrce

-ve spontánní
diskuzi o 
výtvarném 
díle si třídí se
svými 
spolužáky 
názory k 
toleranci 
k jiným 
výtvarným 
stylům
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tvorba/ vertikál
ní 
řešení, 
kolmost
, řešení 
na 
střed, v 
symetrii
, 
asymetr
ii 
v ploše 
a 
v prosto
ru)
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VÝTVARNÁ TVORBA – II. stupeň - základní studium

VÝTVARNÝ OBOR
Studijní zaměření: VÝTVARNÁ 
TVORBA

II. stupeň –
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Výtvarná tvorba 3 3 3 3 12

12

Předmět VÝTVARNÁ TVORBA

Předmět VÝTVARNÁ TVORBA
II. stupeň základní studium

Očekáva
né

výstupy

Žák

- samostatně řeší
výtvarné 
problémy, 
experimentuje, 
argumentuje, 
diskutuje, 
respektuje různá 
hlediska, umí se 
poučit, obhájí 
nebo změní 
vlastní postup, 
podílí se na 
utváření pravidel 
týmové 
spolupráce

- pracuje s 
vizuálními znaky 
a symboly, 
využívá analýzu, 
syntézu, 
parafrázi, posuny 
významu, 
abstrahování; 
rozlišuje a 
propojuje obsah a
formu, vědomě 
uplatňuje 
výrazové a 
kompoziční 
vztahy a osobitě 
je aplikuje

- z různých úhlů 
zkoumá podoby 
světa a 
mezilidské 
vztahy, je 
schopen 
konceptuálního 
myšlení z 
hlediska času, 
lokality, 
kulturních či 
ekologických 
souvislostí; dává
hlubší 
myšlenkový 
význam akcím, 
objektům a 
instalacím; na 
úrovni 

- zná 
obrazotvorné 
prvky plošného i 
prostorového 
vyjádření, jejich 
výtvarné a 
výrazové 
vlastnosti a 
vztahy; správně 
používá odbornou
terminologii 
vztahující se k 
dané oblasti

- 
orie
ntuj
e se
v 
hlav
ních
ryse
ch 
hist
oric
kéh
o 
výv
oje 
umě
leck
ých 
sloh

- formuluje a obhájí své
názory, diskutuje, respektuje
různá hlediska, umí se poučit;

prezentuje práci vlastní i
druhých, volí vhodné formy

adjustace a výstavní koncepce
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samostatně 
pojaté tvorby se
stává 
nezávislou, 
samostatnou 
osobností

ů a 
smě
rů, 
zají
má 
se o
vyja
dřov
ací 
pros
třed
ky 
sou
čas
néh
o 
výtv
arn
ého 
umě
ní, 
vní
má 
je v 
širší
ch 
sou
visl
oste
ch, 
sam
osta
tně 
vyhl
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edá
vá 
nám
ěty 
a 
insp
iraci
z 
různ
ých 
obla
stí 
svět
ové 
kult
ury 
a 
věd
y, 
indi
vidu
álně
si z 
nich
vybí
rá 
pod
něty
pro 
svo
u 
tvor
bu
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R
o
č
n
í
k

1. -používá 
výtvarné 
techniky, které se
naučil na prvním 
stupni a dokáže 
je kombinovat

-experimentuje 
s výtvarnými 
technikami a 
hledá svůj vlastní
výtvarný výraz

-poznává 
národní kulturu, 
její duchovní 
hodnoty a 
vědomě ji chrání

-ovládá výtvarné 
techniky z prvního 
stupně a zdokonaluje je
-zdokonaluje se ve 
figurální kresbě, 
kompozici, kresbě 
zátiší, perspektivě a 
využívá u nich stylizaci 
a abstrakci

-
samostatn
ě 
navštěvuj
e 
výtvarné 
výstavy, 
je 
schopen o
nich 
diskutovat
a 
seznamov
at s jejich 
obsahem 
ostatní

-obhájí smysl a 
způsob vlastního 
vyjádření, 
zhodnotit práci 
ostatních  a 
tolerovat odlišné 
názory, zaujmout
své stanovisko

2. -využívá svou 
výtvarnou 
kreativitu, 
experimentuje při
výtvarném řešení
úkolů

-je seznámen 
s principy 
návrhových 
činností, 
uvědoměle 
komponuje a 
využívá svých 
komunikativních 
dovedností a 
znalostí

-vytyčí svůj 
vlastní 
dlouhodobý 
výtvarný záměr 
a soustavně a 
plánovitě na 
něm pracuje

-ještě více se 
zdokonaluje  
v jednotlivých 
výtvarných technikách 
a uplatňuje stále více 
svoji individualitu a 
kreativitu

-je 
schopen 
konfronta
ce své 
práce 
s díly 
současnýc
h a 
minulých 
tvůrců

-poučí se 
z nezdarů své 
práce a hledá 
nová a lepší 
řešení

3. -je odpovědný 
nejen sám za 
sebe, ale 
uvědomuje si, že 
jeho odpovědnost
je důležitá v 
týmu pro 
zdařilost práce

-aktivně pracuje 
s reprodukcí a 
kreativně ji 
využívá ve své 
vlastní tvorbě 
(parafráze, výřez,
detail, jiné 
výtvarné techniky

-navazuje na 
zkušenosti 
z předchozí 
dlouhodobé, 
plánované práce
a zdárně ji 
dotvoří

-zkušenosti získané 
během studia a základy
dobrého vkusu 
uplatňuje v praktickém 
životě

-zná 
hlavní 
směry a 
osobnosti 
českého a
světového
výtvarnéh
o umění

-využívá formy 
prezentace 
vlastních prací-
výstavy, akce, 
happening, 
zaujímá 
stanovisko 
k reakcím okolí, 

4.
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a styly) vyvozuje závěry, 
shrnuje poznatky 
a zážitky
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

KERAMIKA

CHARAKTERISTIKA

Studijní zaměření Keramika v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím aktivní poučené výtvarné činnosti využívat výtvarného jazyka, jako uměleckého 
prostředku komunikace. Studium ve výtvarném oboru keramika nabízí vedle nových vyjadřovacích prostředků a materiálů i témata na základě vnímání okolního světa, umožňuje 
adekvátně reagovat výtvarnými prostředky, nabízí žákům ucelený přehled o výtvarném umění, pomáhá vyhranit výtvarný názor, uceluje žákův osobní rukopis.  Rozvíjí výtvarné dispozice 
žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost. Výtvarný projev je ovlivněn řadou schopností, jejich rozvíjení se promítá do utváření osobnosti žáka. S jeho 
rozumovým, emocionálním a výtvarným vývojem se vyvíjejí výtvarné formy, které užívá a které ho obohacují a naplňují. 
Studiem keramiky žák postupně získá dovednosti v oblasti řemeslné. V citové a společenské oblasti má možnost poznat 
cenu práce, vážit si práce druhých, umět rozpoznat dobré od špatného, bez toho, aby hodnotil. Důležitá je pokora a 
porozumění hlíně jako materiálu, který dokáže nejlépe posloužit k vyjádření myšlenek svého tvůrce. Při vlastní tvorbě 
působí hlína dík kontaktnímu způsobu zpracování na všechny smysly a tak je nezastupitelná, jedinečná mezi výtvarnými 
prostředky. Výuka keramiky probíhá jednou týdně v tříhodinových cyklech. Do prvního ročníku ZUŠ obor keramika může 
nastoupit žák v sedmi letech věku. Dalších sedm let probíhá studium, během kterého je žák obeznámen s výrobou keramiky
s přesahem k uměleckému vyjádření svých představ. Čtyři roky pak může rozvíjet své umělecké vlohy-představy při studiu 
na druhém stupni studia keramiky.
Cílem výuky keramiky na ZUŠ je řemeslné zvládnutí výroby keramiky, její umělecké ztvárnění a tak i vliv na člověka -  
tvůrce po stránce citové i kulturní. 
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KERAMIKA – I. stupeň- základní studium

VÝTVARNÝ OBOR Studijní zaměření: KERAMIKA
I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

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

KERAMIKA 3 3 3 3 3 3 3 21

21
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Předmět KERAMIKA

Očekávané výstupy

      Žák

- přistupuje k tvorbě 
poznáváním a 
sebepoznáváním, 
podle svých 
individuálních 
schopností si stanovuje
dílčí cíle, které dokáže 
realizovat

- poznává a vědomě 
používá obrazotvorné 
prvky plošného i 
prostorového vyjádření 
(bod, linie, tvar, objem, 
plocha, prostor, světlo, 
barva, textura atd.), jejich
vlastnosti 
a vztahy (shoda, 
podobnost, kontrast, 
opakování, rytmus, 
dynamika, struktura, 
pohyb, proměna v čase 
atd.) a jejich účinky 
dokáže porovnat a 
zhodnotit

- využívá základní 
techniky vizuálně 
obrazného sdělení, 
prostorových činností 
včetně objektové a akční 
tvorby s využitím 
klasických i moderních 
technologií

- vnímá 
smyslové
podněty a
vědomě 
je převádí
do 
vizuální 
formy 
prostředn
ictvím 
výtvarnéh
o jazyka, 
inspiruje 
se 
fantazií 
nebo 
realitou, 
komponuj
e tvarové,
barevné 
a 
prostorov
é vztahy, 
proměňuj
e běžné v
nezvyklé

- aktivně se seznamuje s historií a 
současností výtvarného umění, orientuje 
se v uměleckých slozích a směrech, 
používá základní výtvarné pojmy, na 
základě individuálních zkušeností a 
diskuzí si utváří vlastní výtvarný názor

- respektuje odlišné 
výtvarné názory a 
individuálně si vybírá 
podněty z různých 
oblastí světové kultury

Ročník - na základě 
předvedených ukázek 
rozlišuje užitkovou 
keramiku a ozdobnou 
keramiku postupně 
zvládá vytvořit dutý 
tvar z plátu

-na základě pozorování 
přírody rozeznává 
vzájemné vztahy mezi 
objekty v souvislosti 
s barvou a okolním 
světem

-používá válec  a  kouli jako výchozí 
objekt pro stavbu a modelování 
nádob i figur ( keramický způsob 
vytváření )

-na základě 
pozorování 
přírody – 
motýl, 
ptáček, 
převádí 
svoje 
poznání do 
práce s 
hlínou

-buduje si vztah k hlíně jako 
partnerovi, respektuje její 
vlastnosti a využívá jich při 
práci (síla střepu v závislosti 
na velikosti předmětu atd.), 
učí se chápat oheň – jeho 
funkci při výrobě keramiky – 
ukázka pálení v otevřeném 
ohni

-ve spontánní 
diskusi a debatách 
s učitelem si tříbí a 
utváří estetické 
cítění a vnímání
- práce s hlínou je 
spontánní protože 
v ní nehraje roli ego

- zvládá základní 
technologické postupy 
při výrobě keramiky 
( příprava hmoty, 
vytváření,  pálení , 
dekorování)

-umí vytvořit drobný reliéf
a plastiku sochařským 
způsobem, chápe jejich 
rozdílnosti a funkci

-při tvorbě používá klasické nástroje, 
špachtle, očka, nože, a rovněž 
vlastnoručně vyrobené nástroje

-chápe 
funkci 
glazur, jejich
barevnou 
škálu a učí 
se s nimi 
pracovat 
(polévání, 
namáčení, 

-při tvorbě drobných tvarů se
seznamuje s výtvarnou a 
keramickou terminologií, ví 
co je reliéf, plastika, 
dekorování atd.

- porozumí tomu, že 
není důležitý 
materiál, nýbrž 
tvůrce
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stříkání, 
malba)

-na základě získaných 
zkušeností začíná 
chápat keramiku jako 
řemeslo

-tvoří z plátů dutý tvar a 
ten pak využívá jako 
základ pro výrobu 
jednoduchých nádob – 
miska, hrníček, květináč

- úkoly řeší né proto, aby ukázal co 
umí, naopak řešení úkolů mu pomáhá
ukázat co neumí

-vytvořené 
nádoby 
dekoruje 
s důrazem 
na funkci 
předmětu, 
vyrábí tak 
užitkovou 
keramiku
Plastiku pak 
tvoří 
s důrazem 
na funkčnost
a estetiku – 
dóza ve 
tvaru zvířete

- svoji znalost prohlubuje a 
konfrontuje s díly, které vidí 
kolem sebe /průmyslová a 
umělecká keramika/

-ve skupině 
diskutuje o 
shlédnutých 
výstavách, 
- aktivně vyjadřuje a 
hájí své pocity a 
názory

-na základě kreseb 
podle skutečnosti a 
doneseného materiálu 
z přírody (ulita, vajíčko,
,kámen, kůra)nachází 
inspiraci při práci s 
hlínou

-zvládá prostorové 
práce z plátů nebo 
válečků - 
výrobu jednoduchých 
dutých tvarů
(misek , hrnků , svícnů.). 
Spojování a
lepení švů a 
dekorativních prvků. 
Výroba
a využití šablon při práci 
s pláty.
Práce se základními 
geometrickými
tělesy 
(koule,krychle,jehlan,vále
c atd.) a
jejich využití pro rozvoj 
abstraktního
myšlení .

- vyrobené kusy dekoruje kysličníky 
kovů v kombinaci s malbou na 
glazuru pomocí štětce, stříkáním, 
razítkováním

-získané 
poznatky mu
dovolují při 
práci 
experimento
vat, hledat 
hranici 
možného 
( síla střepu 
v porovnání 
se sílou 
skořápky 
vajíčka)

- na základě svých 
zkušeností v práci s hlínou 
vytváří svůj individuální 
názor na tvorbu

- porozumí rozdílům 
v přístupu k designu 
průmyslové a 
umělecké keramiky
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-zvládá základy točení 
na hrnčířském kruhu, 
přípravu hmoty, 
centrování, vytáčení 
jednoduchých tvarů

-na hrnčířském kruhu 
vytváří misky a 
válce,které pak dává do 
souvislostí a lepí z nich 
abstraktní plastiky

-nádoby tvořené z plátu dekoruje 
kukačkou a zdokonaluje se v malbě 
do syrového emailu

-při tvorbě 
plastik 
zapojuje 
svoji 
fantazii,ať 
už jde o 
tvarosloví či 
barevnost 
( modrá 
kočka)

-na základě ukázek rozezná 
chodskou keramiku od 
slovenské, výrobky lité do 
forem od kusů točených na 
hrnčířském kruhu

- porozumí 
základnímu pravidlu 
dívat se na svět 
kolem sebe 
vlastníma očima a 
po svém na něj 
reagovat

-zdokonaluje se 
v točení na hrnčířském
kruhu – hrnek, 
džbánek, z plátů tvoří 
rozměrnější plastiky

-zvládá vyrobit 
jednoduchou půlenou 
sádrovou formu na 
vajíčko, sádru používá 
k výrobě razítek a těch 
pak k plastickému 
zdobení vytvořených 
užitkových předmětů i 
plastik

-tvoří rozměrnější plastiky do interiéru
i exteriéru, malovaný i reliéfní obklad

-umí 
plastické 
zdobení 
povrchu 
technikou
šňůrkovou, 
technikou 
rytí, 
razítkování.
Umí 
používat 
keramické 
barvy – 
engoby a 
glazury, zná
typy glazur 
podle 
vypalovacíc
h teplot a
složení 
,rozmíchává
ní glazur a 
glazování,
přípravu 
výrobků na 
výpal a 
pálení.

- Umí rozlišit jemné 
rozdíly mezi 
keramikou – např. 
čínský porcelán a 
porcelán japonský

- uvědomí si,
že jeho 
sebevyjádř
ení musí 
vycházek 
z vlastního 
vnímání

-vyrobí přátelskou 
soupravu – kávový 
servis

- vytvoří užitkovou formu 
na pečení /velikonoční 
beránek, bábovka – kůň/

-keramiku zdobí technikou malby do 
syrového emailu, malbou pod glazuru
kukačkou s důrazem na její funkčnost
a estetickou hodnotu

-zvládne 
vytvořit 
obklad 
z vlastnoruč
ně 
vyrobených 
kachlů, 
zahradní 
plastiku 
s důrazem 

- hodnotí svou výtvarnou 
činnost a vyvozuje závěr, 
pod vedením volí prostředky 
pro umělecké vyjádření

inspiruje se v nejen 
výtvarném umění, 
ale i v hudbě, 
literatuře, divadle, 
fotografii
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na její 
funkci, 
žardiniéru 
ve tvaru 
zvířete

KERAMIKA – II. stupeň - základní studium

VÝTVARNÝ OBOR Studijní zaměření: KERAMIKA
II. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
KERAMIKA 3 3 3 3 12

12

Předmět KERAMIKA 

Předmět KERAMIKA
II. stupeň základní studium

Očekávané
výstupy

      Žák

- samostatně řeší výtvarné 
problémy, experimentuje, 
argumentuje, diskutuje, 
respektuje různá hlediska, 
umí se poučit, obhájí nebo 
změní vlastní postup, podílí
se na utváření pravidel 
týmové spolupráce

- pracuje s vizuálními 
znaky a symboly, využívá 
analýzu, syntézu, parafrázi,
posuny významu, 
abstrahování; rozlišuje a 
propojuje obsah a formu, 
vědomě uplatňuje výrazové
a kompoziční vztahy a 
osobitě je aplikuje

- z různých úhlů zkoumá 
podoby světa a mezilidské 
vztahy, je schopen 
konceptuálního myšlení z 
hlediska času, lokality, 
kulturních či ekologických 
souvislostí; dává hlubší 
myšlenkový význam akcím,
objektům a instalacím; na 
úrovni samostatně pojaté 
tvorby se stává nezávislou,
samostatnou osobností

- zná 
obrazotvo
rné prvky 
plošného i
prostorov
ého 
vyjádření, 
jejich 
výtvarné a
výrazové 
vlastnosti 
a vztahy; 
správně 
používá 
odbornou 
terminolog
ii 
vztahující 
se k dané 

- orientuje se v 
hlavních rysech 
historického vývoje 
uměleckých slohů a 
směrů, zajímá se o 
vyjadřovací 
prostředky 
současného 
výtvarného umění, 
vnímá je v širších 
souvislostech, 
samostatně 
vyhledává náměty a 
inspiraci z různých 
oblastí světové 
kultury a vědy, 
individuálně si z nich 
vybírá podněty pro 
svou tvorbu

- formuluje a obhájí své názory, diskutuje,
respektuje různá hlediska, umí se poučit;

prezentuje práci vlastní i druhých, volí vhodné
formy adjustace a výstavní koncepce
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oblasti

R
o
č
ní
k

1. -na základě získaných 
zkušeností experimentuje 
a řemeslo posouvá do 
oblasti umění

- rozlišuje obsah a formu
/ umělecká a užitková 
keramika/
- osobitě aplikuje výrazové 
a kompoziční vztahy

-prohlubuje své znalosti studiem 
literatury, návštěvou výstav

- využívá možnosti 
prostorového 
vyjádření při práci s 
hlínou

- samostatně 
vyhledává 
na 
výstavách a 
v muzeích 
příklady pro 
svoji tvorbu

- správně používá 
odbornou 
terminologii vztahující
se k výtvarné tvorbě 
- ověřuje a užívá 
kompoziční principy a
to jak při vlastní 
tvorbě, tak při 
interpretaci vizuálně 
obrazných vyjádření 
vlastních i 
uměleckých 
- hodnotí svou 
výtvarnou činnost a 
vyvozuje závěr 

2. -samostatně a iniciativně 
přistupuje k řešení 
zadaných úkolů, zvládá 
práci na hrnčířském kruhu 
a jeho fantazie a 
představivost se stává 
základním prvkem tvorby

- zvládá a používá vybrané
techniky pro vyjádření 
svých myšlenek a 
představ, hledá jejich 
neobvyklé kombinace 

-účastní se společných výstav a projektů
,spolupracuje na jejich organizování, 
propagaci, učí se týmové práci

- umí samostatně 
vytvářet plastiku 
z polotovarů 
točených na 
hrnčířském kruhu

- hodnotí svou 
výtvarnou činnost a 
vyvozuje závěr, 
disponuje 
vědomostmi a 
dovednostmi, které 
mu umožňují 
samostatně volit a 
užívat prostředky pro
umělecké vyjádření

- rozumí 
občansko-
společenské
mu 
začlenění 
umění/kera
miky/ do 
života

3.

4.

účastní se společných 
workshopů na dané téma, 
koncipuje komplexně 
pojaté celky

realizuje portrét v hlíně a 
následně tvoří sádrový 
odlitek, rozvíjí svoji 
individualitu s přesahem 
do abstraktní tvorby 

- připravuje se na samostatné výstavy, 
projekty, propagci

-umí realizovat 
námět vhodně 
zvolenou technikou a
materiálem. má 
vědomý plastický 
projev ,tvoří
plastiku a složitější 
kachel, zvládá 
modelace figur, 
reliéfů, 
upomínkových 
předmětů a větší 
závěsné
plastiky.  

- dostává se na 
úroveň samostatně 
pojaté tvorby, stává 
se nezávislou 
samostatnou 
osobností 

-rozezná tenkou 
hranici mezi uměním 
a kýčem a tak 
kultivuje svoji 
osobnost v oblasti 
estetické.
.Umí vyjádřit svůj 
postoj k uměleckému
dílu – ať už
kladný nebo záporný.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE

CHARAKTERISTIKA

Vyučování je zaměřeno na digitální fotografickou tvorbu. Především se pracuje s barevnou fotografií, práce s černobílou 
fotografií není vyloučena. Studijní zaměření je koncipováno tak, aby se prolínala fotografická tvorba s tvorbou výtvarnou a 
také s recepcí a reflexí výtvarného umění. 
Vyučování je vzhledem k náročnosti fotografické práce koncipováno pro starší žáky, přípravné studium se neorganizuje.
Výuka je tříhodinová a probíhá jednou týdně. Žáci pracují v menší pěti až osmičlenné skupině.
Začátečníci se věnují úkolům, na nichž se naučí zvládnout základy fotografické techniky, postupně přibývají zadání, ve 
kterých mají větší možnost prosadit svou kreativitu, samostatnost a individuální přístup. Vedle témat, která částečně 
vychází ze zájmu jednotlivých žáků, jsou dlouhodobě zpracovávána všemi žáky jednotná témata, která vedou žáka 
k hlubšímu zamyšlení nad dlouhodobou prací a ke kolektivní spolupráci. Každý z žáků by si měl postupně vyzkoušet různé 
přístupy a žánry ve fotografii a na konci studia získat všeobecný přehled z oblasti dějin fotografie a jejích minulých a 
současných tvůrců.

VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE – I. stupeň- základní studium

VÝTVARNÝ OBOR Studijní zaměření: VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE 3 3 3 3 3 3 3 21

21

Předmět VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE
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Předmět VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE

I. stupeň základní studium

Očekávané
výstupy

Žák

- přistupuje k 
tvorbě 
poznáváním a 
sebepoznávání
m, podle svých
individuálních 
schopností si 
stanovuje dílčí 
cíle, které 
dokáže 
realizovat

- poznává a 
vědomě používá
obrazotvorné 
prvky plošného i
prostorového 
vyjádření (bod, 
linie, tvar, 
objem, plocha, 
prostor, světlo, 
barva, textura 
atd.), jejich 
vlastnosti 
a vztahy (shoda,
podobnost, 
kontrast, 
opakování, 
rytmus, 
dynamika, 
struktura, 
pohyb, proměna
v čase atd.) a 
jejich účinky 
dokáže porovnat
a zhodnotit

- využívá 
základní 
techniky 
vizuálně 
obrazného 
sdělení, 
prostorových 
činností včetně 
objektové a 
akční tvorby s 
využitím 
klasických i 
moderních 
technologií

- 
vnímá
smysl
ové 
podně
ty a 
vědo
mě je 
převá
dí do 
vizuál
ní 
formy 
prostř
ednict
vím 
výtvar
ného 
jazyka
, 
inspir
uje se
fantaz
ií 
nebo 
realito
u, 
komp
onuje 
tvarov
é, 

- aktivně se seznamuje s 
historií a současností 
výtvarného umění, 
orientuje se v uměleckých 
slozích a směrech, používá
základní výtvarné pojmy, 
na základě individuálních 
zkušeností a diskuzí si 
utváří vlastní výtvarný 
názor

- respektuje 
odlišné výtvarné
názory a 
individuálně si 
vybírá podněty 
z různých 
oblastí světové 
kultury
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barev
né a 
prosto
rové 
vztah
y, 
promě
ňuje 
běžné
v 
nezvy
klé

Ročník -přijímá 
zadaný námět 
učitelem

-seznámil se 
s různými 
povrchovými 
vlastnostmi 
materiálů 
(hrubé, hladké, 
lesklé, drsné, 
průhledné…) a 
uvědomuje si, 
že se dají využít
při fotografické 
tvorbě

-ovládá základy kresby, 
malby, grafiky 
-zná specifické 
fotografické techniky 
(fotogram, strukáž, 
koláž) 

-je seznámen s principy 
ovládání jednoduchého 
fotografického aparátu 
kompakt)
-ovládá základní 
fotografickou chemii a 
bezpečnost práce 
s fotografickými roztoky

-
uvědom
uje si 
barevno
u, 
tvarovo
u a 
kompozi
ční  
hodnotu
při 
tvorbě 
fotograf
ie 
(estetic
ká, 
emotivn
í…)
-
seznam
uje se 
s účinky

-je seznámen 
okrajově 
s jednotlivými 
uměleckými slohy 
a s vývojem ve 
výtvarném umění 
s návazností na 
region, ve kterém 
žije
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světla 
při 
vlastní 
tvorbě 
snímků

-při práci 
v ateliéru 
komunikuje se 
svým okolím, 
zároveň se 
zbavuje 
strachu ze 
sebevyjádření 
ve skupině, 
zapojuje se do 
týmové práce

-zná techniky kresby, 
malby, grafiky a využívá
je v jednoduchých 
fotografických úkolech 
zaměřených na barvu, 
tvar (fotogram, 
strukáž…)
-téměř ovládá obsluhu 
jednoduchého digitálního
fotografického přístroje 
a práci se stativem

-sestaví
soubor 
fotograf
ií na 
téma 
barevný
chaos a 
barevný
řád
-
zpracov
ává 
fotograf
ické 
náměty,
kterými 
zvyšuje 
svou 
fantazii 
např. 
formou 
fotogra
mu, 
ilustrací

-při své tvorbě 
využívá poznatky 
z oblasti jiných 
druhů umění 
(malba, 
sochařství, 
architektura)

-je seznámen
s různými 
fotografickým
i žánry a 
tvůrci pomocí
výstav a 
fotografickýc
h akcí
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-zvládne 
základy práce 
s modelem 
v jednoduché 
portrétní 
fotografii
-přijímá 
zadaný námět 
učitelem a je 
schopen si ho 
již sám upravit

-vytvoří 
fotografický 
soubor různých 
povrchů a 
materiálů
-najde   správné
zakomponování 
snímku 
vzhledem 
k fotografované
mu objektu (na 
šířku, na výšku)

-zapojí se  do akční 
kolektivní práce 
s využitím své kreativity 
při fotografování 
portrétních a figurálních 
úkolů

-
zvyšuje 
soustav
ně 
citlivost 
pro 
okamžik
zmáčkn
utí 
spouště
-
porovná
vá a 
analyzuj
e vztah 
hlavních
a 
vedlejší
ch 
prvků 
fotograf
ického 
záběru 
a 
oprostil 
ho od 
rušivých
element
ů 
(křoví, 
komín…
)

-rozliší fotografické
žánry (portrét, 
krajina, reportáž, 
dokument, 
architektura, 
zátiší)
-seznámil se 
s vývojem 
techniky fotografie

-vytvoří sestavu
předmětů podle 

-vyhledá takové 
stanoviště, z něhož 

-trvale 
tříbí 

-na předložených 
našich a světových

-navštěvuje 
aktivně 
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základních 
kompozičních 
pravidel a využít
přitom jejich 
povrchových, 
barevných a 
tvarových 
vlastností
-porovnává 
rozdíl mezi 
celkem, polo 
celkem a 
detailem, 
pracuje 
s výřezem
-aplikuje 
výtvarný jazyk a
myšlení ve 
fotografii 
(kompozice, 
barva, linie, 
plocha, bod…)

obsah snímku nejvíce 
vynikne
-vnímá rozdíly mezi 
pozitivním a negativním 
procesem
-je seznámen s účinky 
světla při tvorbě 
fotografie

pohotov
ost 
v rozez
nání 
správné
ho 
okamžik
u volby 
záběru 
a 
zmáčkn
utí 
spouště

fotografických 
dílech vybere 
fotografické žánry

výstavy 
zaměřené na 
fotografickou 
tvorbu a na 
jednotlivé 
práce si 
vytváří 
vlastní názor,
se kterým se 
umí podělit s 
ostatními
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-pracuje se 
zadaným 
formátem 
obrazu (výřez 
fotografické 
kompozice na 
čtverec, 
obdélník)

-přehraje snímek (popř. 
upraví) na PC a případně
vytiskne
-zná základní typy 
fotoaparátů

-vnímá 
rozdíly 
mezi 
insceno
vaným 
a 
objeven
ým 
záběre
m
-vytřídí 
hlavní a
vedlejší 
jednotli
vosti 
fotograf
ického 
obrazu 
tak, aby
fotograf
ický 
záběr 
byl 
oproště
n od 
rušivých
prvků
-využije
základní
poznatk
y 
v práci 
se 
světelný
mi 

-na předložených 
dílech našich a 
světových autorů 
si osvojil znalosti o
účincích 
fotografických 
prostředků ve 
fotografii
(světlo, barva, 
kompozice, tvar…)

-rozvíjí 
kritické 
myšlení a 
hodnocení 
fotografickýc
h děl na 
základě 
návštěvy 
výstav, 
prohlížení 
časopisů a 
fotografické 
literatury
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-volí si sám 
fotografický 
námět
-se záměrem 
vytvoří vlastní 
portfolium děl 
jak v reálné, 
tak ve virtuální
podobě

-rozhodne se 
mezi barevným 
a černobílým 
pojetím při 
zpracování 
fotografického 
tématu
-využije 
prostorovosti 
těles s důrazem 
na jejich 
plastičnost 
(prořezané a 
naopak přidané 
tvary), při 
nasvícení těchto
těles poznává 
účinky vrženého
světla a stínů a 
hledá zajímavé 
záběry 

-ovládá další stupeň 
obtížnosti u specifických 
fotografických technik 
(fotogram, strukáž, 
koláž)
-zvládne základy práce 
se světlem v ateliéru
-zná základy práce s 
postavou

-
rozezná
vá 
rozdíl 
mezi 
kreativn
í a 
popisno
u 
fotograf
ií
-najde 
rozdíl 
mezi 
nalezen
ým 
vytvoře
ným 
zátiším 
v předlo
ženém 
fotograf
ickém 
materiál
u
-při 
fotograf
ování 
uplatňuj
e účinky
barevný
ch a 
světelný
ch 
proměn 

-seznámil se 
s fotografickými 
žánry reportáž a 
dokument a 
s jejich rozdíly
-při fotografování 
architektury 
využije svých 
předešlých 
poznatků a dovede
najít vhodný úhel 
záběru jak při 
fotografování 
celku, tak při 
fotografování 
detailu 

-vnímá 
rozdíly mezi 
výtvarnou 
fotografií od 
běžné 
produkce
-na základě 
fotografickýc
h děl 
minulosti a 
současnosti 
vědomě 
hledá 
poučení 
v kompozici a
barevnosti 
snímku
-i když se 
s daným 
dílem 
(reprodukce 
fotografií, 
fotografie na 
výstavách  a 
pod.) 
neztotožňuje,
dovede ho 
posoudit, 
diskutovat o 
něm 
s ostatními a 
nakonec   
přijmout
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-pracuje na 
fotografických 
cyklech a 
souborech a 
variovat námět

-pracuje 
s různou 
ohniskovou 
vzdáleností

 -pracuje s digitální 
zrcadlovkou, nastavuje 
správnou clonu a 
expoziční dobu vzhledem
k světelným podmínkám
-ukládá snímky do 
souborů
-zná další varianty 
záznamových médií 
(karta, flasch disk, CD, 
DVD)
-pracuje  s  různou 
ohniskovou vzdáleností

-
uplatňuj
e své 
předešl
é 
znalosti 
o 
kompozi
ci a 
tvorbě 
zátiší 
v praxi, 
najde 
v terénu
neinsce
nované 
zátiší 
s hledá
ním 
jeho 
světelný
ch, 
barevný
ch a 
tvarový
ch 
vlastnos
tí a 
kvalit a 
pořizuje
jeho 
snímek
-má 
vytříben
ou 

-využívá rozboru 
hlavních děl naší a
světové fotografie 

-na 
předložených
fotografickýc
h 
reprodukcích 
(knihy, 
časopisy) 
popíše a 
analyzuje 
použití 
fotografickýc
h prostředků 
a vést o nich 
diskuzi
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VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE – II. stupeň - základní studium

VÝTVARNÝ OBOR Studijní zaměření: VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE II. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE 3 3 3 3 12

12
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Předmět VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE 

Předmět VÝTVARNÁ FOTOGRAFIE
II. stupeň základní studium

Očekáva
né

výstupy

Žák

- samostatně řeší
výtvarné 
problémy, 
experimentuje, 
argumentuje, 
diskutuje, 
respektuje různá 
hlediska, umí se 
poučit, obhájí 
nebo změní 
vlastní postup, 
podílí se na 
utváření pravidel 
týmové 
spolupráce

- pracuje s 
vizuálními znaky 
a symboly, 
využívá analýzu, 
syntézu, 
parafrázi, posuny 
významu, 
abstrahování; 
rozlišuje a 
propojuje obsah a
formu, vědomě 
uplatňuje 
výrazové a 
kompoziční 
vztahy a osobitě 
je aplikuje

- z různých úhlů 
zkoumá podoby 
světa a 
mezilidské 
vztahy, je 
schopen 
konceptuálního 
myšlení z 
hlediska času, 
lokality, 
kulturních či 
ekologických 
souvislostí; dává 
hlubší 
myšlenkový 
význam akcím, 
objektům a 
instalacím; na 
úrovni 
samostatně 
pojaté tvorby se 
stává nezávislou, 
samostatnou 
osobností

- zná 
obrazotvorné 
prvky plošného i
prostorového 
vyjádření, jejich 
výtvarné a 
výrazové 
vlastnosti a 
vztahy; správně 
používá 
odbornou 
terminologii 
vztahující se k 
dané oblasti

- 
orie
ntuj
e se
v 
hlav
ních
ryse
ch 
hist
oric
kéh
o 
výv
oje 
umě
leck
ých 
sloh
ů a 
smě
rů, 
zají
má 
se o
vyja
dřov
ací 
pros

- formuluje a obhájí své
názory, diskutuje, respektuje
různá hlediska, umí se poučit;

prezentuje práci vlastní i
druhých, volí vhodné formy

adjustace a výstavní koncepce
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třed
ky 
sou
čas
néh
o 
výtv
arn
ého 
umě
ní, 
vní
má 
je v 
širší
ch 
sou
visl
oste
ch, 
sam
osta
tně 
vyhl
edá
vá 
nám
ěty 
a 
insp
iraci
z 
různ
ých 
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obla
stí 
svět
ové 
kult
ury 
a 
věd
y, 
indi
vidu
álně
si z 
nich
vybí
rá 
pod
něty
pro 
svo
u 
tvor
bu

R
o
č
n
í
k

1. -najde vnitřní a 
vnější souvislosti 
fotografie (např. 
kruh a kolečko 
citronu, kruhové 
okno)
-na základě 
spolupráce 
v kolektivu 
pracuje s figurální
kompozicí 

-uvědomuje si, 
které barvy 
potlačují a které 
prohlubují 
barevnou 
perspektivu

-z přehledu 
osobností naší a 
světové 
fotografie si 
vybere žánr, 
který mu je 
nejbližší a 
s pomocí 
pedagoga se mu 
věnuje   a 
zpracuje ho svým

-vědomě pracuje již 
s osvojenými poznatky
v práci se světlem při 
fotografování 
plastických i plošných 
tvarů a zkoumá účinky
jejich násobení, volí 
pro ně vhodnou 
kompozici

-na 
předložen
ých 
fotografiíc
h našich a
světových
osobností 
rozpozná 
co je 
reportáž a
co 

.se záměrem 
vytváří vlastní 
portfolium jak 
v reálné, tak ve 
virtuální podobě
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(inscenovaná 
fotografie) 

osobitým 
projevem 

-využívá zábleskového
světla fotoaparátu za 
daného osvětlení (v 
šeru při malém zdroji 
přirozeného světla)

dokument

2. -vytváří soubor 
na dané téma a 
uplatňuje svoji 
kreativitu

-při zpracování 
vybraného 
námětu 
v souvislosti 
s ním volí poměr 
ostrosti a 
neostrosti snímku
a rozhodne se 
mezi barevným, 
nebo černobílým 
pojetím

-vnímá 
psychologické 
odlišnosti 
portrétované 
osoby, zná 
způsob, jaké 
technické 
prostředky použít

-pracuje s více zdroji 
světla v ateliéru, 
vědomě využívá 
hloubku prostoru
-v krajinářské 
fotografii pracuje se 
stavbou a skladbou 
obrazu (zlatý řez, 
umístění horizontu, 
perspektiva…)

-při 
pořizování
snímků 
architektu
ry vnímá 
a hodnotí 
historicko
u a 
estetickou
hodnotu 
vybranéh
o 
fotografov
aného 
objektu

- je seznámen 
s různými 
formami jak 
fotografický 
materiál 
uchovávat a 
prezentovat

3. -aktivně 
spolupracuje a 
zapojuje se   do 
týmové práce a 
sám uplatňuje 
svoji kreativitu, 
vlastní postoj a 
nápad při řešení 
složitějšího úkolu 
(např. 
v inscenované a 
akční tvorbě při 
sekvenci snímků, 
kde má skupina 

-v barevné 
fotografii má 
rozvinutý cit pro 
barevné odstíny, 
kontrast a 
celkovou 
harmonii snímku
-viděnou 
skutečnost 
převede do 
abstraktní formy 
(tvarová 
podobnost 
předmětu a 

-na vybraném 
fotografickém   
žánru  
samostatně 
pracuje a své 
výsledky 
konzultuje 
s pedagogem 

-zvládá náročnější 
zpracování digitálního 
obrazu na PC (Zonner,
Photoshop)
-kombinuje světlo 
umělé a přírodní při 
vytvoření záběru

-ovládá 
základní 
přehled 
osobností 
naší a 
světové 
fotografie 
a dovede 
k nim 
částečně 
přiřadit 
některá 
díla

-z předložené 
reprodukce 
fotografického 
díla provádí 
analýzu, 
uvědomuje si 
jeho hodnotu a 
s věcnou 
argumentací ji 
přijímá
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lidí sehrát 
jednoduchou 
scénku)

geometrického 
tvaru)

4. -je schopen 
samostatné, 
soustředěné 
práce při vlastním
výběru 
fotografického 
úkolu

-dovede 
rozpoznat rozdíl 
mezi 
fotografickými 
žánry – reportáž 
a dokument,  
sám si stanovit 
úkol, na kterém 
bude v této 
oblasti pracovat 

-pořídí  technickou 
reprodukci 
(reprodukce 
fotografie, originál 
obrazu)

-má 
všeobecný
přehled 
z oblasti 
naší a 
světové 
fotografie

-svoje 
fotografické práce
prezentuje 
v kolektivu, nebo 
samostatně na 
výstavách a 
jiných akcích
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TANEČNÍ OBOR

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ VÝCHOVA

CHARAKTERISTIKA

Přípravná taneční výchova je určena pro děti ve věku 5 – 7 let. Přípravná taneční výchova obsahuje dva předměty: taneční 
průpravu a scénickou praxi. 
V rámci taneční průpravy se děti učí základním pohybovým dovednostem, práci s rytmem a hudbou, rozvíjí svou koordinaci, 
učí se jednoduché taneční vazby a spolupráci ve skupině.
 Scénická praxe je zaměřená na nácvik krátkých choreografií, se kterými se děti na konci školního roku předvedou veřejnosti. 
Zde uplatňují získané dovednosti z předmětu taneční průprava. Předmět scénická praxe zároveň rozvíjí pohybovou paměť 
dětí.
 Žáci v přípravných tanečních ročnících mají výuku 2 vyučovací hodiny týdně. Do přípravné taneční výuky jsou děti 
zařazovány podle věku, takže starší děti nemusí absolvovat oba ročníky, ale pouze jeden. 

TANEČNÍ OBOR
Přípravn
á 
výchova

Předmět: Ročník: Počet
hodin
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1. 2.
Taneční průprava 1 1 2
Scénická praxe 1 1 2

4

Výstupy PŘÍPRAVNÉ TANEČNÍ VÝCHOVY

Předmět 1.ROČNÍK 2.ROČNÍK
TANEČNÍ PRŮPRAVA -žák prezentuje základní pohybové dovednosti

-žák si uvědomuje správné držení těla
- žák získal povědomí o práci s rytmem a hudbou 
- žák si vypěstoval vztah k tanci a pohybu 
- žák rozvinul koordinaci pohybu 

- žák zvýšil své motorické dovednosti
- žák předvede jednoduché taneční hry
- žák zvládá vytleskávání rytmu
- žák ve vyšší míře rozvinul koordinaci pohybu 

SCÉNICKÁ PRAXE -žák předvede jednoduché taneční 
kroky a poskoky
-žák si pamatuje a předvede krátké 
krokové vazby

- žák předvede jednoduché taneční 
kroky a poskoky v krátkých vazbách
- žák si pamatuje a předvede delší 
krokové vazby

ZÁKLADNÍ STUDIUM

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

KLASICKÝ TANEC
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CHARAKTERISTIKA

Vzdělávací obsah tanečního oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí Taneční tvorba a Recepce a reflexe tanečního 
umění.

Taneční obor na naší škole poskytuje výuku taneční výchovy již v přípravných ročnících, tzn. dětem od 5. do 7. let. Přípravná 
taneční výchova obsahuje dva předměty: taneční průpravu a scénickou praxi. V rámci taneční průpravy se děti učí základním 
pohybovým dovednostem, práci s rytmem a hudbou, rozvíjí svou koordinaci, učí se jednoduché taneční vazby a spolupráci ve 
skupině. Scénická praxe je zaměřená na nácvik krátkých choreografií, se kterými se děti na konci školního roku předvedou 
veřejnosti. Zde uplatňují získané dovednosti z předmětu taneční průprava.  Žáci v přípravných tanečních ročnících mají výuku
2 vyučovací hodiny týdně. Do přípravné taneční výuky jsou děti zařazovány podle věku, takže starší děti nemusí absolvovat 
oba ročníky, ale pouze jeden. Děti, které dovršily věku 7 let nastupují rovnou do 1. ročníku a přípravnou taneční výchovu 
neabsolvují.
Od 1. ročníku prvního stupně (děti od 7 let))se vyučují předměty scénická praxe, taneční gymnastika a klasický tanec, na 
který je náš taneční obor zaměřen. Jeho hodinová týdenní dotace je proto nejvyšší: od 1. do 3. ročníku je to hodina týdně, ve
4. – 5. ročníku 1,5 hodiny týdně a v 6. – 7. ročníku dvě hodiny týdně.
Klasický tanec navazuje na předmět taneční průprava. I. stupeň základního studia žáci ukončí v 7. ročníku a po té mohou žáci
pokračovat ve studiu II. stupně a v dospělosti mohou svůj tvůrčí potenciál uplatnit ve studiu pro dospělé.
Všechny předměty se vzájemně prolínají. Techniku, kterou děti během výuky získají, přenášejí do scénické praxe – nácviků 
vystoupení, improvizační schopnosti posléze uplatňují při vytváření krátkých choreografií, zvyšování rozsahů a pružnosti 
z taneční gymnastiky uplatní při zdokonalování prvků klasické baletní techniky. Jedna oblast bez druhé v tomto tanečním 
oboru nemůže existovat, vše se vzájemně doplňuje. Získaná dovednost v jednom předmětu přispěje k lepšímu zvládnutí 
požadavků předmětu druhého.
Děti v tanečním oddělení pracují v ucelených skupinách. Každá skupina společně nejen trénuje, ale zároveň i nacvičuje 
závěrečné vystoupení. Jednotlivé skupiny se pak v rámci velkého vystoupení spojí a celé taneční oddělení se během tohoto 
baletního vystoupení představí veřejnosti. 
Každá skupina pracuje podle možností a schopností dětí v ní zastoupených. Stěžejním předmětem je klasický tanec – 
procvičují se základní baletní prvky jak u tyče, tak na volnosti. Postupně se z naučených prvků vytvářejí kombinace, krokové 
variace a ve výsledku choreografie pro veřejná vystoupení, čímž se klasický tanec prolíná s předmětem scénická praxe. Tady 
se děti mimo jiné také učí vzájemně spolupracovat a uvědomovat si, že jsou jeden tým. Pokud se někomu ze skupiny nácvik 
nedaří, podpoříme ho, pomůžeme mu, protože i on je součástí skupiny – a tedy i konečného výsledku práce. 
Scénická praxe má následující hodinovou dotaci: v 1. – 3. ročníku se vyučuje 0,5 hodiny týdně, v 4. – 5. ročníku se vyučuje 1
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hodina týdně, v 6. a 7. ročníku se vyučuje 1,5 hodiny týdně. Během ní děti pracují ve skupinách a později ve vyšších ročnících
i sólově na choreografiích připravovaných pro veřejná vystoupení.
 Další částí výuky je taneční gymnastika, jejíž hodinová dotace je 0,5 hodiny týdně ve všech ročnících a, která rozvíjí pružnost
a obratnost dětí a v rámci možností zvyšuje i jejich rozsahy. Zde se využívá nejen možnost práce na žebřinách, ale i na 
koberci nebo u tyče. Součástí těchto předmětů je i improvizace – tedy pohybové ztvárňování daných témat, vyjadřování 
hudby pohybem – při které se rozvíjí pohybové schopnosti a taneční fantazie dětí.
Na druhém stupni se vyučují tyto předměty: klasický tanec (1 hodina týdně), scénický tanec (1 hodina týdně) a scénická 
praxe (1 hodina týdně). V klasickém tanci žáci navazují na dovednosti získané na prvním stupni a tyto rozvíjejí a prohlubují. 
V předmětu scénický tanec se seznamují s novodobými tanečními technikami - zde jim pomáhají mimo jiné i dovednosti 
získané v taneční  gymnastice - a ve scénické praxi pokračují v nácvicích vystoupení pro veřejnost. Zároveň se aktivně 
zapojují do tvorby choreografií, vytváření námětů, které chtějí pohybem zpracovat, navrhují kostýmy, světelné řešení, použití
rekvizit atd.
Po celou dobu studia v našem tanečním oboru je dáván velký důraz, kromě zdokonalování pohybových dovedností, na 
rozvíjení osobnosti a tvůrčích schopností jednotlivých dětí. Děti by si měly při výuce v tanečním oboru vypěstovat vztah 
k tanci a pohybu, získat správné návyky ohledně držení těla a koordinace pohybů.
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TANEČNÍ OBOR – I. stupeň- základní studium

TANEČNÍ OBOR Studijní zaměření: TANEČNÍ OBOR I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Klasický tanec 1 1 1 1,5 1,5 2 2

20Scénická praxe 0,5 0,5 0,5 1 1 1,5 1,5
Taneční gymnastika 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

20
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Předmět KLASICKÝ TANEC

Předmět KLASICKÝ TANEC

I. stupeň základní studium
Očekávané 
výstupy

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

- vědomě 
aplikuje 
zásady a 
zákonitosti 
optimálního 
postavení těla
a jeho 
jednotlivých 
částí při 
pohybu v 
prostoru, ve 
skupině, s 
rekvizitou a 
při pohybu s 
partnerem

-žák správně 
drží tělo – ve 
stoji, v sedu
-žák 
předvede 
základní stoj 
čelem k tyči a
několik 
jednoduchých
základních 
pozic a prvků
klasické 
techniky

-žák 
prohlubuje 
vnímání 
správného 
držení těla, je
schopen 
práce ve 
dvojici
-žák 
předvede 
nejen stoj 
čelem ale i 
bokem k tyči 
a ukáže větší 
množství 
prvků 
klasické 
techniky 
s oporou
-žák rozvíjí 
schopnosti 
předešlého 
ročníku

-žák pracuje 
s prostorem, 
uvědomuje si
své postavení
v něm a 
postavení ve 
skupině
žák předvede
u tyče krátké
vazby ze 
známých 
prvků 
klasické 
techniky
-žák rozvine 
schopnosti 
předešlého 
ročníku

-žák převede 
základní 
prvky 
klasické 
techniky 
cvičené u 
tyče na 
volnost,
-žák rozvine 
schopnosti 
předešlého 
ročníku

-žák 
předvede 
přiměřeně 
svým 
schopnostem 
a talentu 
krátké vazby 
z prvků 
klasické 
techniky na 
volnosti
-žák rozvine 
schopnosti 
předešlého 
ročníku

- žák 
předvede 
přiměřeně 
svým 
schopnostem
a talentu 
delší krokové
vazby 
klasické 
techniky na 
volnosti
-žák rozvine 
schopnosti 
předešlého 
ročníku

- žák 
předvede 
přiměřeně 
svým 
schopnostem 
a talentu 
krátké 
variace 
z klasického 
baletního 
repertoáru
- žák chápe 
smysl pro 
přesnou 
formu a 
čistotu 
vedení 
pohybu 
klasické 
taneční 
techniky

-žák rozvine 
schopnosti 
předešlých  
ročníků
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- orientuje se
v dané 
hudební 
předloze a 
dokáže ji 
vyjádřit 
pohybem, 
interpretuje 
zadaný 
pohybový 
úkol

-žák 
předvede 
jednoduché 
pohyby 
v souladu 
s hudbou, 
předvede 
jednoduché 
taneční hry

-žák 
předvede 
přiměřeně 
svým 
schopnostem 
a talentu 
složitější 
taneční hry, 
prohlubuje cit
k taktu a 
rytmu

-žák 
předvede 
přiměřeně 
svým 
schopnostem 
a talentu 
složitější 
taneční hry, 
pohybem 
provede  
ztvárnění  
hudební 
předlohy, 
zvyšuje  
prohlubování 
citu pro 
rytmus

-žák 
pohybem 
ztvární  
zadaný 
hudební 
námět, snaží 
se atmosféru 
hudby v 
rámci svých 
schopností  
předvést 
pohybem, 
prohlubuje cit
pro rytmus

- uplatňuje 
bezprostřední
emocionální a
pravdivý 
projev s 
osobitým a 
účelově 
pojatým 
využitím 
potenciálu 
jemu 
dostupné 
techniky 

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

- rozpoznává,
kultivuje a 
respektuje 
svá specifika

(taneční 
gymnastika)

(taneční 
gymnastika)

(taneční 
gymnastika)

(taneční 
gymnastika)

(taneční 
gymnastika)

(taneční 
gymnastika)

(taneční 
gymnastika)
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- tvořivě 
přistupuje ke 
ztvárnění 
hudebních i 
nehudebních 
podnětů

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

- podílí se na 
tvorbě 
taneční 
kompozice

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

- 
spolupracuje 
s ostatními ve
skupině a 
účinně se 
zapojuje do 
nejrůznějších 
interpretačníc
h i tvůrčích 
činností

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

- uvědomuje 
si principy 
prováděného 
pohybu a 
uplatňuje je 
ve svém 
pohybovém 
vyjádření

- žák se 
soustředí na 
prováděný 
pohyb, jeho 
princip a 
čistotu 
provedení

- žák se 
soustředí na 
prováděný 
pohyb, jeho 
princip a 
zdokonaluje 
čistotu jeho 
provedení

- žák si 
uvědomuje, 
jak provádí 
daný pohyb a
zdokonaluje 
čistotu jeho 
provedení

- vnímá a 
identifikuje 
charakteristic
ké znaky 
práce s 
pohybem v 

- žák zařadí 
dílo podle 
typu 
choreografie 
a u 
klasického 
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různých 
oblastech 
tanečního 
umění

baletu je 
většinou 
schopen určit
autora hudby

- hodnotí 
dodržování 
zásad 
optimálního 
postavení 
těla při 
provádění 
pohybových 
úkolů

-žák vysvětlí 
principy 
správného 
držení těla a 
uvědomuje si
ho při 
provádění 
jednoduchých
pohybů

-žák vysvětlí 
principy 
správného 
držení těla a 
uvědomuje si
ho při 
provádění 
mírně 
složitějších 
pohybů

-žák vysvětlí 
principy 
správného 
držení těla a 
uvědomuje si
ho při 
provádění 
složitějších 
pohybů

-žák vysvětlí 
principy 
správného 
držení těla a 
uvědomuje si
ho při 
provádění 
krokových 
kombinací 
delšího a 
náročnějšího 
rozsahu

-žák vysvětlí 
principy 
správného 
držení těla a 
uvědomuje si
ho nejen při 
provádění  
krokových 
vazeb, ale i 
celých variací

- hodnotí 
vlastní projev
realizovaný v
rámci 
tanečního 
vystoupení a 
jeho přípravy

 (scénická 
praxe)

- vnímá a 
hodnotí 
komunikační 
obsah 
choreografick
ého díla

 (scénická 
praxe)

-užívá 
základní 
odborné 
názvosloví

-žák používá 
malý počet 
základních 
francouzskýc
h názvů v 

-žák rozšířil 
svou znalost 
francouzskéh
o názvosloví 
v rozsahu 

-žák rozšířil 
svou znalost 
francouzskéh
o názvosloví 
v rozsahu 

-žák rozšířil  
svou znalost 
francouzskéh
o názvosloví 
v rozsahu 

-žák rozšířil 
svou znalost 
francouzskéh
o názvosloví 
v rozsahu 

-žák používá 
většinu 
francouzskýc
h názvů 
klasické 

-žák používá 
francouzskou
baletní 
terminologii 
v rozsahu 
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rozsahu 
probírané 
látky

probírané 
látky

probírané 
látky

probírané 
látky

probírané 
látky

baletní 
terminologie 
v rozsahu 
probírané 
látky

probírané 
látky
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Předmět SCÉNICKÁ PRAXE

Předmět SCÉNICKÁ PRAXE

I. stupeň základní studium
Očekávané 
výstupy

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

- vědomě 
aplikuje 
zásady a 
zákonitosti 
optimálního 
postavení těla
a jeho 
jednotlivých 
částí při 
pohybu v 
prostoru, ve 
skupině, s 
rekvizitou a 
při pohybu s 
partnerem

(klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

- orientuje se
v dané 
hudební 
předloze a 
dokáže ji 
vyjádřit 
pohybem, 
interpretuje 
zadaný 
pohybový 
úkol

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)
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- uplatňuje 
bezprostřední
emocionální a
pravdivý 
projev s 
osobitým a 
účelově 
pojatým 
využitím 
potenciálu 
jemu 
dostupné 
techniky 

-žák 
přiměřeně 
svým 
schopnostem 
předvede 
postavu, 
kterou 
interpretuje, 
nejen 
pohybem, ale
i výrazem

-žák 
přiměřeně 
svým 
schopnostem
předvede 
postavu, 
kterou 
interpretuje, 
nejen 
pohybem, ale
i výrazem 
přičemž 
zároveň 
prohlubuje 
svou taneční 
techniku

-žák 
přiměřeně 
svým 
schopnostem 
předvede 
postavu, 
kterou 
interpretuje, 
nejen 
pohybem, ale
i výrazem 
přičemž 
zároveň 
prohlubuje 
nejen svou 
taneční 
techniku, ale 
rovněž i 
výraz

-žák 
přiměřeně 
svým 
schopnostem 
a talentu 
předvede 
postavu 
nejen po 
stránce 
technické, ale
i výrazové

- rozpoznává,
kultivuje a 
respektuje 
svá specifika

(taneční 
gymnastika)

(taneční 
gymnastika)

(taneční 
gymnastika)

(taneční 
gymnastika)

(taneční 
gymnastika)

(taneční 
gymnastika)

(taneční 
gymnastika)

- tvořivě 
přistupuje ke 
ztvárnění 
hudebních i 
nehudebních 
podnětů

-žák se 
přiměřeně 
svým 
schopnostem 
podílí na 
tvorbě 
choreografií

-žák se 
přiměřeně 
svým 
schopnostem 
aktivně podílí
na tvorbě 
choreografií, 
pracuje 
s kolektivem,
respektuje 
názor 
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ostatních
- podílí se na 
tvorbě 
taneční 
kompozice

-žák se 
přiměřeně 
svému 
talentu a 
schopnostem 
zapojuje do 
vytváření 
krokových 
kombinací

-žák 
přiměřeně 
svému 
talentu a 
schopnostem 
vytvoří 
krátkou 
choreografii 
vycházející 
z klasické 
taneční 
techniky

- 
spolupracuje 
s ostatními ve
skupině a 
účinně se 
zapojuje do 
nejrůznějších 
interpretačníc
h i tvůrčích 
činností

-žák při 
nácviku 
choreografií 
spolupracuje 
s ostatními 
dětmi ve 
skupině, 
nacvičuje 
vystoupení 
připravované 
v daném 
školním roce

-žák při 
nácviku 
choreografií 
spolupracuje 
s ostatními 
dětmi ve 
skupině, 
nacvičuje 
vystoupení 
připravované 
v daném 
školním roce

-žák při 
nácviku 
choreografií 
spolupracuje 
s ostatními 
dětmi ve 
skupině, 
nacvičuje 
vystoupení 
připravované 
v daném 
školním roce

-žák při 
nácviku 
choreografií 
spolupracuje 
s ostatními 
dětmi ve 
skupině, 
nacvičuje 
vystoupení 
připravované 
v daném 
školním roce

-žák při 
nácviku 
choreografií 
spolupracuje 
s ostatními 
dětmi ve 
skupině, 
nacvičuje 
vystoupení 
připravované
v daném 
školním roce

-žák při 
nácviku 
choreografií 
spolupracuje 
s ostatními 
dětmi ve 
skupině, 
nacvičuje 
vystoupení 
připravované 
v daném 
školním roce

-žák při 
nácviku 
choreografií 
spolupracuje 
s ostatními 
dětmi ve 
skupině, 
nacvičuje 
vystoupení 
připravované 
v daném 
školním roce

- uvědomuje 
si principy 
prováděného 
pohybu a 
uplatňuje je 
ve svém 
pohybovém 
vyjádření

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)
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- vnímá a 
identifikuje 
charakteristic
ké znaky 
práce s 
pohybem v 
různých 
oblastech 
tanečního 
umění

(klasický 
tanec)

- hodnotí 
dodržování 
zásad 
optimálního 
postavení 
těla při 
provádění 
pohybových 
úkolů

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

- hodnotí 
vlastní projev
realizovaný v
rámci 
tanečního 
vystoupení a 
jeho přípravy

Žák posoudí 
kvalitu 
vlastního 
pohybového 
projevu 
v rámci 
přípravy i 
vystoupení

- vnímá a 
hodnotí 
komunikační 
obsah 
choreografick
ého díla

Žák 
přiměřeně 
svým 
schopnostem 
hodnotí 
komunikační 
obsah 
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choreografick
ého díla, 
vnímá toto 
dílo a 
diskutuje o 
něm 

-užívá 
základní 
odborné 
názvosloví

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

Předmět TANEČNÍ GYMNASTIKA

Předmět TANEČNÍ GYMNASTIKA 
I. stupeň základní studium

Očekávané 
výstupy

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

- vědomě 
aplikuje 
zásady a 
zákonitosti 
optimálního 
postavení těla
a jeho 
jednotlivých 
částí při 
pohybu v 
prostoru, ve 
skupině, s 
rekvizitou a 
při pohybu s 
partnerem

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

(klasický 
tanec)

- orientuje se
v dané 

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)
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hudební 
předloze a 
dokáže ji 
vyjádřit 
pohybem, 
interpretuje 
zadaný 
pohybový 
úkol
- uplatňuje 
bezprostřední
emocionální a
pravdivý 
projev s 
osobitým a 
účelově 
pojatým 
využitím 
potenciálu 
jemu 
dostupné 
techniky 

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

- rozpoznává,
kultivuje a 
respektuje 
svá specifika

-žák 
přiměřeně 
svému věku 
posoudí 
možnosti 
svého těla, 
jeho rozsahy 
a pružnost

-žák 
přiměřeně 
svým 
schopnostem
zvyšuje svou 
obratnost

-žák 
přiměřeně 
svým 
schopnostem
zvyšuje své 
rozsahy a 
pružnost
-žák dbá na 
celkovou 
koordinaci 
pohybů

-žák 
přiměřeně 
svým 
schopnostem 
předvede 
krátkou 
tanečně - 
gymnastickou
kombinaci
- žák rozvíjí 
celkovou 
koordinaci 

-žák 
přiměřeně 
svým 
schopnostem
předvede 
tanečně-
gymnasticko
u kombinaci 
delšího 
rozsahu

-žák 
přiměřeně 
svým 
schopnostem 
předvede 
tanečně-
gymnastickou
kombinaci 
delšího 
rozsahu a 
vyšší 
náročnosti

-žák 
přiměřeně 
svým 
schopnostem 
předvede 
tanečně-
gymnastickou
kombinaci 
delšího 
rozsahu a 
vyšší 
náročnosti a 
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pohybů - žák 
uplatňuje své
rozsahy při 
zdokonalován
í prvků 
klasické 
baletní 
techniky

tyto pohyby 
využívá při 
zdokonalován
í prvků 
klasické 
baletní 
techniky

- tvořivě 
přistupuje ke 
ztvárnění 
hudebních i 
nehudebních 
podnětů

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

- podílí se na 
tvorbě 
taneční 
kompozice

(scénická 
praxe)

(scénická 
praxe)

- 
spolupracuje 
s ostatními ve
skupině a 
účinně se 
zapojuje do 
nejrůznějších 
interpretačníc
h i tvůrčích 
činností

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

 (scénická 
praxe)

- uvědomuje 
si principy 
prováděného 
pohybu a 
uplatňuje je 
ve svém 

 (klasický 
tanec)

(klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)
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pohybovém 
vyjádření
- vnímá a 
identifikuje 
charakteristic
ké znaky 
práce s 
pohybem v 
různých 
oblastech 
tanečního 
umění

(klasický 
tanec)

- hodnotí 
dodržování 
zásad 
optimálního 
postavení 
těla při 
provádění 
pohybových 
úkolů

 (klasický 
tanec)

- hodnotí 
vlastní projev
realizovaný v
rámci 
tanečního 
vystoupení a 
jeho přípravy

 (scénická 
praxe)

- vnímá a 
hodnotí 
komunikační 
obsah 
choreografick
ého díla

 (scénická 
praxe)
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-užívá 
základní 
odborné 
názvosloví

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)

 (klasický 
tanec)
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TANEČNÍ OBOR – II. stupeň - základní studium

TANEČNÍ OBOR Studijní zaměření: TANEČNÍ OBOR II. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Klasický tanec 1 1 1 1

12Scénický tanec 1 1 1 1
Scénická praxe 1 1 1 1

12
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Předmět KLASICKÝ TANEC 

Předmět KLASICKÝ TANEC
II. stupeň základní studium

Očekávané 
výstupy

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

- provádí pohybové 
úkoly větší technické 
a obsahové 
náročnosti v různých 
oblastech tanečního 
umění

-žák předvede 
náročnější 
kombinace klasické 
techniky u tyče a 
rozvine znalosti 
předešlého cyklu

-žák předvede delší a
náročnější 
kombinace klasické 
techniky u tyče a dbá
na čistotu provedení

-žák předvede 
náročnější vazby 
klasické techniky na 
volnosti

-žák předvede 
náročnější vazby 
klasické techniky na 
volnosti a dbá na 
čistotu provedení
- žák taneční 
technikou detailně 
propracovává tělo, 
opírá se o znalosti 
anatomie 
pohybového ústrojí

- při improvizaci 
používá techniku z 
různých oblastí 
tanečního umění a 
dbá na čistotu jejího 
provedení

(scénický tanec) (scénický tanec) (scénický tanec) (scénický tanec)

- uvědomuje si svůj 
pohyb v čase a 
prostoru, vnímá 
vnější a vnitřní 
prostor

(scénická praxe) (scénická praxe) (scénická praxe) (scénická praxe)
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- používá improvizaci
k hledání osobitého 
pohybového 
vyjádření jako 
základu 
pro autorskou tvorbu

(scénický tanec) (scénický tanec)

- tvoří individuálně 
nebo ve skupině 
vlastní choreografie s
využitím všech 
získaných 
pohybových 
dovedností

-žák vytvoří podle 
své fantazie a 
schopností krátké 
choreografie

-žák vytvoří podle 
své fantazie a 
schopností krátké 
choreografie nejen 
pro sebe, ale i pro 
své spolužáky

-žák vytvoří podle 
své fantazie a 
schopností 
choreografii pro 
celou skupinu

-žák vytvoří 
choreografii, kterou 
lze prezentovat při 
veřejném vystoupení

- zapojuje se při 
scénickém řešení 
choreografického díla
(návrzích kostýmů, 
osvětlení, rekvizit a 
podobně)

(scénická praxe)

- vnímá 
neoddělitelnost 
vztahů mezi 
intelektuální, 
emocionální a 
fyzickou stránkou 
člověka

(scénická praxe)

- užívá odborné 
názvosloví a 
pojmosloví z oblasti 
techniky pohybu a 
taneční tvorby

-žák používá 
francouzské 
názvosloví pro prvky 
klasické techniky

-žák používá 
francouzské 
názvosloví pro prvky 
klasické techniky

-žák používá 
francouzské 
názvosloví pro prvky 
klasické techniky

-žák používá 
francouzské 
názvosloví pro prvky 
klasické techniky

- vnímá a hodnotí 
choreografické dílo, 
diskutuje o něm a 

(scénická praxe) (scénická praxe) (scénická praxe)

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 458/492



své názory, 
myšlenky a postoje 
vyjadřuje na základě 
promyšlených 
argumentů
- hodnotí vlastní 
přístup k tvorbě a 
realizaci společného 
choreografického díla

(scénická praxe)

Předmět SCÉNICKÝ TANEC

Předmět SCÉNICKÝ TANEC
II. stupeň základní studium

Očekávané 
výstupy

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

- provádí pohybové 
úkoly větší technické 
a obsahové 
náročnosti v různých 
oblastech tanečního 
umění

(klasický tanec) (klasický tanec) (klasický tanec) (klasický tanec)

- při improvizaci 
používá techniku z 
různých oblastí 
tanečního umění a 
dbá na čistotu jejího 
provedení

-žák předvede 
krátkou improvizaci 
na neznámou hudbu,
přičemž dbá na 
čistotu technického 
provedení
-žák rozlišuje 
vybrané techniky 
současného tance

-žák reaguje 
pohybem na hudbu, 
předvede delší 
improvizaci, přičemž 
prohlubuje čistotu 
provedení pohybu

-žák reaguje 
pohybem na hudbu, 
předvede delší 
improvizaci na různé 
druhy hudby

-žák předvede 
pohybově-taneční 
etudu
- žák uplatňuje 
získané poznatky v 
jednoduchých i 
složitých 
kombinacích, 
v prostorových i 
dynamických
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- uvědomuje si svůj 
pohyb v čase a 
prostoru, vnímá 
vnější a vnitřní 
prostor

(scénická praxe) (scénická praxe) (scénická praxe) (scénická praxe)

- používá improvizaci
k hledání osobitého 
pohybového 
vyjádření jako 
základu 
pro autorskou tvorbu

- žák na základě 
taneční a pohybové 
fantazie prezentuje  
autorskou tvorbu

-žák využívá moderní
taneční techniky 
k vytváření 
krokových kombinací
a vazeb podle své 
fantazie

-žák vytváří 
choreografii pro 
veřejné vystoupení 
na základě 
moderních tanečních 
technik
-žák používá 
improvizaci k 
rozvíjení kreativity, k
rozvíjení fantazie, k 
hledání 
individuálního
pohybového 
vyjádření

- tvoří individuálně 
nebo ve skupině 
vlastní choreografie s
využitím všech 
získaných 
pohybových 
dovedností

(klasický tanec) (klasický tanec) (klasický tanec) (klasický tanec)

- zapojuje se při 
scénickém řešení 
choreografického díla
(návrzích kostýmů, 
osvětlení, rekvizit a 
podobně)

(scénická praxe)
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- vnímá 
neoddělitelnost 
vztahů mezi 
intelektuální, 
emocionální a 
fyzickou stránkou 
člověka

(scénická praxe)

- užívá odborné 
názvosloví a 
pojmosloví z oblasti 
techniky pohybu a 
taneční tvorby

(klasický tanec) (klasický tanec) (klasický tanec) (klasický tanec)

- vnímá a hodnotí 
choreografické dílo, 
diskutuje o něm a 
své názory, 
myšlenky a postoje 
vyjadřuje na základě 
promyšlených 
argumentů

(scénická praxe) (scénická praxe) (scénická praxe)

- hodnotí vlastní 
přístup k tvorbě a 
realizaci společného 
choreografického díla

(scénická praxe)

Předmět SCÉNICKÁ PRAXE

Předmět SCÉNICKÁ PRAXE
II. stupeň základní studium

Očekávané 
výstupy

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

- provádí pohybové (klasický tanec) (klasický tanec) (klasický tanec) (klasický tanec)
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úkoly větší technické 
a obsahové 
náročnosti v různých 
oblastech tanečního 
umění
- při improvizaci 
používá techniku z 
různých oblastí 
tanečního umění a 
dbá na čistotu jejího 
provedení

(scénický tanec) (scénický tanec) (scénický tanec) (scénický tanec)

- uvědomuje si svůj 
pohyb v čase a 
prostoru, vnímá 
vnější a vnitřní 
prostor

-žák spolupracuje 
s ostatními členy 
skupiny, nacvičuje a 
zároveň se i částečně
choreograficky podílí 
na vystoupení, které 
se v daném roce 
připravuje

-žák spolupracuje 
s ostatními členy 
skupiny, nacvičuje a 
zároveň se i částečně
choreograficky podílí 
na vystoupení, které 
se v daném roce 
připravuje

-žák spolupracuje 
s ostatními členy 
skupiny, nacvičuje a 
zároveň se i částečně
choreograficky podílí 
na vystoupení, které 
se v daném roce 
připravuje

-žák spolupracuje 
s ostatními členy 
skupiny, nacvičuje a 
zároveň se i částečně
choreograficky podílí 
na vystoupení, které 
se v daném roce 
připravuje
- žák rozumí pojmu 
„dynamika pohybu“ 
vliv dynamiky na 
obsah pohybu, 
kvalitu pohybu, 
trvání pohybu

- používá improvizaci
k hledání osobitého 
pohybového 
vyjádření jako 
základu 
pro autorskou tvorbu

(scénický tanec) (scénický tanec)

- tvoří individuálně 
nebo ve skupině 

(klasický tanec) (klasický tanec) (klasický tanec) (klasický tanec)
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vlastní choreografie s
využitím všech 
získaných 
pohybových 
dovedností
- zapojuje se při 
scénickém řešení 
choreografického díla
(návrzích kostýmů, 
osvětlení, rekvizit a 
podobně)

-žák vytváří nejen 
vlastní choreografii, 
ale navrhuje k ní i 
kostýmy, světla, 
scénické řešení

- vnímá 
neoddělitelnost 
vztahů mezi 
intelektuální, 
emocionální a 
fyzickou stránkou 
člověka

-žák převede při 
tanci prožitek, 
uvědomuje si, že 
techniku lze podřídit 
emocím
- žák rozpozná 
rozdílnost v kvalitě a 
kvantitě vztahů, 
vzájemného vnímání

- užívá odborné 
názvosloví a 
pojmosloví z oblasti 
techniky pohybu a 
taneční tvorby

(klasický tanec) (klasický tanec) (klasický tanec) (klasický tanec)

- vnímá a hodnotí 
choreografické dílo, 
diskutuje o něm a 
své názory, 
myšlenky a postoje 
vyjadřuje na základě 
promyšlených 
argumentů

-žák popíše 
choreografické dílo, 
vyjádřit, jak ho 
vnímá, zda-li se mu 
líbí či nelíbí a proč

-žák o choreografii, 
kterou viděl, 
diskutuje, vysvětlí, 
co ho na ní zaujalo, 
co by sám změnil, 
popř. jak by dané 
téma sám zpracoval

-žák o choreografii, 
kterou viděl nejen 
diskutuje, ale i 
zhodnotí výkony 
tanečníku, jejich 
techniku a čistotu 
provedení
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- hodnotí vlastní 
přístup k tvorbě a 
realizaci společného 
choreografického díla

-žák posoudí způsob,
jakým přistupuje 
k tvorbě choreografie
a dokáže ohodnotit 
výsledek společného 
choreografického díla
- žák chápe vztah 
tance a hudby 
(rozdílnost rytmu 
pohybu a rytmu 
hudby, vzájemná 
inspirace, souvislost
mezi hudbou a 
pohybem)
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LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

PŘÍPRAVNÁ DRAMATICKÁ VÝCHOVA

CHARAKTERISTIKA

V přípravné dramatické výchově se žák prostřednictvím společné dramatické hry učí vnímat ostatní, 
naslouchat jim, reagovat na ně, učí se rozvíjet své rytmické cítění, pohybové schopnosti a mluvní 
dovednosti, zvládne jednoduchá pravidla hry a aktivně se do ní zapojí.
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LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Studijní zaměření: Přípravná dramatická 
výchova

přípravné st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2.
Dramaťáček 1 1 2

2

Předmět  DRAMAŤÁČEK

Předmět 1.ROČNÍK 2.ROČNÍK
Dramaťáček

- sžije se s kolektivem, ztratí ostych 
-  srozumitelně a nahlas promluví 
- pochopí jednoduchá pravidla (většinou pohybové)
kolektivní hry 
-provede jednoduchý rozhovor s partnerem
-udrží jednoduchý rytmus říkadla
- orientuje se v prostoru

-vytvoří si své místo v kolektivu, 
respektuje druhé 
-vytvoří si své místo v kolektivu, 
respektuje druhé 
- domluví se s ostatními na jednoduché 
dramatické scénce
- soustředí se, ale také uvolní
- předvede jednoduchou pohybovou 
scénku
- sděluje své zážitky
- zrytmizuje říkadlo (rozpočítadlo)

ZÁKLADNÍ STUDIUM

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ
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TVOŘIVÁ HRA

CHARAKTERISTIKA

   V literárně dramatickém oboru  žák rozvíjí svou kreativitu, dochází tu k hlubšímu sebepoznání, které mu pomáhá objevovat 
svět a pomáhá mu umět v něm žít. 
   Aby se žák dobře vyvíjel, musí si porozumět s ostatními a dokázat s nimi spolupracovat. V dramatické výchově vstupuje 
žák do určitých rolí, tím se vžívá do myšlení druhých, získává schopnost je vnímat a pochopit jejich jednání. Dramatická hra 
je kolektivní a žák se naučí týmové práci, získá pocit zodpovědnosti k druhým, na spolupráci a souhře je závislý výsledek, 
každý je důležitý a musí být akceptován. Ve hře „v roli“ žák rozvíjí komunikativní dovednosti, a to v celé šíři, nejen ve složce 
verbální i neverbální, ale i v pohybu a v celém komplexním výrazu. Naučí se vyjadřovat své myšlenky, pocity, názory, ale učí 
se i naslouchat druhým. Naučí se plynuleji a srozumitelněji mluvit, rozšíří si slovní zásobu. Zkoordinuje své pohyby, mimiku, 
gestikulaci, naučí se správnému držení těla. Při dramatické hře dochází k rozvoji fantazie, tvořivosti, rozvíjí se i schopnost 
kritického myšlení,  dochází k obohacení citů, ale i k jejich ovládání (sebekontrole), na základě vystupování získá žák  pocit  
jistoty,  sebeuspokojení,  radosti z úspěchu, na základě určitých her a cvičení se  lépe pozná a  porozumí sobě i ostatním, při 
tvorbě vhodně zvoleného  představení rozvíjí  estetické cítění, získá kladný vztah k literatuře, k dramatickému umění, rozšíří 
své znalosti z oblasti kultury.
   V přípravné dramatické výchově se žák snaží aktivně zapojit do kolektivní hry, je schopný se uvolnit, soustředit a pohotově 
reagovat, seznamuje se s prostorem, učí se respektovat druhé, zvládne jednoduchá říkadla (rozpočítadla), zvládne 
jednoduchý rytmus; vyučuje se ve skupině maximálně 10 žáků.
   V dramatické průpravě zvládne pravidla jednoduché kolektivní hry, účastní se společné dramatické hry, seznamuje se 
s orientací v prostoru, zvládne zrytmizovat říkadlo, zvládne základní prvky pohyblivosti, spolupracuje s ostatními a respektuje
je;  vyučuje se kolektivně ve skupině maximálně 10 žáků.
   V předmětu Základní dramatická tvořivost dokáže vytvořit jednoduchou vypointovanou scénku, ovládá orientaci v prostoru, 
dokáže napsat jednoduchý příběh, předmět se vyučuje kolektivně ve skupině maximálně 10 žáků.
   V předmětu Přednes dokáže na základě svých znalostí a zkušeností přirozeně a s pochopením a s osobitým zaujetím 
interpretovat text; vyučuje se ve skupině maximálně 5 žáků.
   V předmětu Základy dramatické tvorby zvládne stylizovaný projev v určitém stylu, zrealizuje scénku s vlastním námětem, 
zvládne napsat drobný literární útvar;  vyučuje se kolektivně ve skupině maximálně 10 žáků.
   V předmětu Individuální interpretace textu žák zvládne s osobitým projevem svůj výstup;  učí se individuálně.
   V předmětu Práce v souboru pochopí hru a zvládne svou roli v ní.  Ověří si své schopnosti a dovednosti na jevišti, získá 
zkušenosti s vystupováním, naučí se zacházet s trémou, zažije pocit radosti z úspěchu. Do souboru chodí dobrovolně žáci od 
1. ročníku, v 7. ročníku je docházka povinná, vyučuje se kolektivně ve skupině minimálně 5 žáků.
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LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR – I. stupeň- základní studium

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Studijní zaměření: TVOŘIVÁ HRA I. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Dramatická průprava 1,5 1,5 2 5
Základy dramatické tvořivosti 2 2 2 2 8
Přednes 1 1 1 1 4
Práce v souboru 2 2

19
Výuka probíhá obvykle ve smíšených ročnících.
                                                 Recepce a reflexe literárně-dramatického oboru je obsažena ve všech předmětech.

Předmět DRAMATICKÁ PRŮPRAVA

Předmět DRAMATICKÁ PRŮPRAVA

I. stupeň základní studium
Očekávané výstupy 1.ročník 2.ročník 3.ročník
- využívá vhodné pohybové, 
hudební a taneční prvky, umí
zacházet s rekvizitou či 
loutkou apod. při interpretaci
vybrané předlohy, vlastní 
tvorbě či improvizaci

- aktivně se účastní 
jednoduché kolektivní hry 
(především pohybové)
- vnímá prostor a své 
partnery 

- aktivně se účastní 
jednoduché kolektivní hry
- orientuje se v základních 
prostorových útvarech
- reaguje na své partnery

- osvojí si základní pohybové
dovednosti:  chůze, běh, 
poskok (dodržuje správné 
držení těla, rozlišuje napětí, 
uvolnění)

- sám či s pomocí učitele 
vybere vhodnou předlohu 
pro individuální tvorbu (např.
poezie, próza, dramatický 
text, námět, téma), tvořivě a
kultivovaně ji s osobním 

- s pomocí učitele se naučí 
jednoduchou báseň, kterou 
přirozeně přednese (bez 
„ zpívání“)

- s pomocí učitele a na 
základě podnětů z literatury 
se naučí jednoduchou báseň 
a přirozeně a se zaujetím ji 
přednese

- s pomocí učitele si vybere 
přiměřený text a  přirozeně 
a spontánně jej přednese 
svým posluchačům
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zaujetím interpretuje
- vystaví a realizuje vlastní 
námět s využitím 
různorodých vyjadřovacích 
prostředků (slovo, pohyb, 
gesta, mimika, rekvizita, 
loutka aj.)

- plní od 4. ročníku I. stupně
v předmětu Základy 
dramatické tvořivosti

- zpracuje písemně drobný 
jevištní tvar (etuda, 
improvizace) a s využitím 
dramatických či loutkářských
prostředků jej realizuje 
individuálně nebo ve skupině

- plní od 4. r. I. stupně v 
předmětu Základy 
dramatické tvořivosti

- komunikuje 
prostřednictvím 
dramatického jednání 
(verbálního i neverbálního) či
loutkářskými prostředky s 
využitím jejich materiálních, 
technických a výtvarných 
možností

- komunikuje s partnerem 
prostřednictvím 
jednoduchých kolektivních 
her a jednoduchých 
dramatických scének

- komunikuje s partnerem 
prostřednictvím her a 
jednoduchých dialogů

- komunikuje s partnerem 
prostřednictvím her a 
krátkých scének

- porozumí dramaturgickému
i režijnímu plánu 
dramatického tvaru, podílí se
na jeho naplnění, dokáže 
vyjádřit své myšlenky a 
emoce, experimentuje v 
různých formách

- plní od 4. r. I. stupně v 
předmětu Základy 
dramatické tvořivosti

- orientuje se v základních 
pojmech tvůrčího psaní

- plní od 4. r. I. stupně v 
předmětu Základy 
dramatické tvořivosti

- rozpozná, kdy hraní 
vychází z přirozeného a v 
rámci daného žánru 

- plní od 4. r. I. stupně v 
předmětu Základy 
dramatické tvořivosti
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pravdivého jednání a z 
komunikace a spolupráce s 
partnerem
- tvoří ve spolupráci s 
ostatními krátké literární 
nebo dramatické tvary

- rozvíjí svou fantazii 
v jednoduchých scénkách
- rozliší hlasem i pohybem 
náladu, pocit

- aktivně spolupracuje a 
rozvíjí svou představivost 
v jednoduchých scénkách

- zahraje svoji roli 
v jednoduchém dramatickém
ději

- využívá divadelní výrazové 
prostředky a prvky 
divadelního jazyka při 
společné realizaci 
dramatického tvaru, přijme 
svou roli při jeho realizaci

- plní od 4. r. I. stupně v 
předmětu Základy 
dramatické tvořivosti

- prostřednictvím 
individuální i skupinové 
tvorby se seznamuje s 
vhodnými uměleckými díly a 
vybraná díla dává do 
souvislostí

- plní od 4. r. I. stupně v 
předmětu Základy 
dramatické tvořivosti

- zhodnotí na základě 
získaných vědomostí i 
dovedností dramatické a 
literární dílo

- plní od 4. r. I. stupně v 
předmětu Základy 
dramatické tvořivosti

- reflektuje práci druhých a 
zhodnotí ji; přijímá kritiku 
vlastní práce, naslouchá 
ostatním a respektuje je

- plní od 4. r. I. stupně v 
předmětu Základy 
dramatické tvořivosti
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Předmět ZÁKLADY DRAMATICKÉ TVOŘIVOSTI

Předmět ZÁKLADY DRAMATICKÉ TVOŘIVOSTI

I. stupeň základní studium
Očekávané výstupy 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník
- využívá vhodné 
pohybové, hudební a 
taneční prvky, umí 
zacházet s rekvizitou či
loutkou apod. při 
interpretaci vybrané 
předlohy, vlastní 
tvorbě či improvizaci

- zvládne základy 
prostorového cítění a 
jednoduché taneční, 
pohybové prvky
- pracuje 
s jednoduchou 
rekvizitou

- orientuje se 
v prostoru a zvládá 
jednoduché taneční 
prvky
-  pracuje se 
zástupnou rekvizitou 

- využije svých 
tanečních a 
pohybových schopností
v určitých jevištních 
tvarech
- pracuje se skutečnou
a zástupnou rekvizitou

- dle svých schopností 
pracuje se skutečnou, 
zástupnou i  
imaginární rekvizitou
- využívá vhodných 
pohybových a 
tanečních prvků 
v určitých scénkách či 
improvizacích

- sám či s pomocí 
učitele vybere vhodnou
předlohu pro 
individuální tvorbu 
(např. poezie, próza, 
dramatický text, 
námět, téma), tvořivě 
a kultivovaně ji s 
osobním zaujetím 
interpretuje

- plní v předmětu 
Přednes

- vystaví a realizuje 
vlastní námět s 
využitím různorodých 
vyjadřovacích 
prostředků (slovo, 
pohyb, gesta, mimika, 
rekvizita, loutka aj.)

-vymyslí  a zrealizuje 
jednoduchou scénku 
(hereckou, pohybovou,
s rekvizitou skutečnou,
zástupnou či 
imaginární)

-  vymyslí  a zrealizuje
krátkou pointovanou 
scénku (hereckou, 
pohybovou, 
s rekvizitou skutečnou,
zástupnou či 
imaginární)

-  vymyslí a zrealizuje 
delší vypointovanou 
scénku (hereckou, 
pohybovou, 
s rekvizitou skutečnou,
zástupnou či 
imaginární)

- vymyslí a zrealizuje 
přiměřeně dlouhou 
vypointovanou scénku 
(hereckou, pohybovou,
se skutečnou, 
zástupnou či 
imaginární rekvizitou)
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- zpracuje písemně 
drobný jevištní tvar 
(etuda, improvizace) a 
s využitím 
dramatických či 
loutkářských 
prostředků jej realizuje
individuálně nebo ve 
skupině

-  písemně vypracuje 
svůj zážitek do podoby
krátkého příběhu, 
vyprávění nebo básně

-  písemně vypracuje 
určité téma do 
libovolného literárního 
útvaru

- písemně vypracuje 
vlastní krátkou 
pohádku 

-  písemně vypracuje 
dramatickou scénku

- komunikuje 
prostřednictvím 
dramatického jednání 
(verbálního i 
neverbálního) či 
loutkářskými 
prostředky s využitím 
jejich materiálních, 
technických a 
výtvarných možností

-prostřednictvím 
dramatického jednání 
(dramatické hry: 
„vstoupením do role“) 
rozvíjí komunikativní 
dovednosti ve složce 
verbální i neverbální
- přijímá podněty: 
pocity, myšlenky, 
postoje, snaží se jim 
porozumět a zároveň 
se snaží podněty 
vysílat, a to tak, aby 
jim ostatní porozuměli

-na základě 
dramatického jednání 
rozvíjí komunikativní 
dovednosti

- na základě 
dramatického jednání 
dále rozvíjí 
komunikativní 
dovednosti

- na základě 
dramatického jednání 
a schopností dále 
rozvíjí své 
komunikativní 
dovednosti

- porozumí 
dramaturgickému i 
režijnímu plánu 
dramatického tvaru, 
podílí se na jeho 
naplnění, dokáže 
vyjádřit své myšlenky 
a emoce, 
experimentuje v 
různých formách

- pochopí hru, svou 
roli v ní
-  jednoduše 
charakterizuje svou 
postavu (jaká je, jak 
vypadá, o co usiluje, 
jakým způsobem chce 
svého záměru 
dosáhnout) a v rámci 
svých schopností  ji 
zahraje

-pochopí hru i svou roli
v ní a dokáže ji 
v rámci svých 
schopností 
charakterizovat a 
ztvárnit

- pochopí hru a svou 
postavu, kterou 
vyjadřuje i své pocity 
a názory

-  plní režijní 
požadavky
-podílí se aktivně na 
tvorbě, přináší nápady,
projeví  svůj názor, 
přemýšlí o své roli, o 
vztahu k dalším 
postavám, o vyznění 
celé „věci“
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- orientuje se v 
základních pojmech 
tvůrčího psaní

- plní ve II. cyklu 
v předmětu Základy 
dramatické tvorby

- rozpozná, kdy hraní 
vychází z přirozeného 
a v rámci daného 
žánru pravdivého 
jednání a z 
komunikace a 
spolupráce 
s partnerem

-snaží se o přirozený, 
pravdivý projev: 
„nepřehání“
- reaguje na partnera, 
všímá si jeho hry

-„nepředvádí se“, ale  
přirozeně reaguje na 
svého partnera

- přirozeně reaguje na 
svého partnera, 
komunikuje s ním ve 
shodě s určitým 
žánrem

- snaží se o přirozené 
reakce, sebeovládání, 
o komunikativní hru, o 
pravdivé jednání ve 
shodě s určitým 
žánrem

- tvoří ve spolupráci s 
ostatními krátké 
literární nebo 
dramatické tvary

-  spolupracuje 
s ostatními na tvorbě  
krátkého jevištního  
tvaru

-  respektuje  ostatní a
vytvoří s nimi krátké 
vystoupení

-  spolupracuje 
s ostatními  na 
společném jevištním 
tvaru, respektuje 
partnery, ale zároveň 
„je sám sebou“

-  aktivně spolupracuje
s ostatními na tvorbě 
společného 
vystoupení, při čemž 
respektuje ostatní a 
konfrontuje se s nimi

- využívá divadelní 
výrazové prostředky a 
prvky divadelního 
jazyka při společné 
realizaci dramatického 
tvaru, přijme svou roli 
při jeho realizaci

- dle svých schopností 
využívá divadelních 
výrazových prostředků
v kolektivní práci

-dle svých schopností  
využívá divadelních 
výrazových prostředků
v kolektivní práci

- dle svých schopností 
využívá divadelních 
výrazových prostředků
a tvořivě je uplatňuje 
v kolektivní práci

- dle svých schopností 
využívá divadelních 
výrazových prostředků
a tvořivě je uplatňuje 
v kolektivní práci

- prostřednictvím 
individuální i 
skupinové tvorby se 
seznamuje s vhodnými
uměleckými díly a 
vybraná díla dává do 
souvislostí

- seznamuje se 
s vhodnými 
uměleckými díly, 
rozšiřuje si své 
znalosti z oblasti 
kultury (především 
literatury a divadla)
-rozvíjí si estetické 
cítění

- seznamuje se  
s vhodnými 
uměleckými díly, 
rozšiřuje si své 
znalosti z oblasti 
kultury (především 
literatury a divadla)
- rozvíjí si estetické 
cítění

- seznamuje se 
s vhodnými 
uměleckými díly, 
rozšiřuje si své znalosti
z oblasti kultury 
(především literatury a
divadla)
 -rozvíjí si estetické 
cítění

- hlouběji se 
seznamuje s vhodnými
uměleckými díly, 
rozšiřuje si své znalosti
z oblasti kultury 
(především divadla a 
literatury)
-rozvíjí si estetické 
cítění

- zhodnotí na základě - přiměřeně k věku  - přiměřeně k věku  - přiměřeně k věku  -přiměřeně k věku  
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získaných vědomostí i 
dovedností dramatické
a literární dílo

sdělí  svůj názor na 
určité umělecké dílo

sdělí  svůj názor na 
určité umělecké dílo

sdělí svůj názor na 
určité umělecké dílo

zhodnotí dramatické či 
literární dílo

- reflektuje práci 
druhých a zhodnotí ji; 
přijímá kritiku vlastní 
práce, naslouchá 
ostatním a respektuje 
je

- přijímá rady učitele
- přiměřeně ke svému 
věku  zhodnotí výkony 
ostatních

- přijímá kritiku 
druhých

- přijímá kritiku 
druhých a  sám 
zkritizuje hru ostatních

-  zhodnotí  společné 
představení
- respektuje ostatní, 
naslouchá jim

Předmět PŘEDNES 

Předmět PŘEDNES 
I. stupeň základní studium

Očekávané výstupy 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník
- využívá vhodné 
pohybové, hudební a 
taneční prvky, umí 
zacházet s rekvizitou či 
loutkou apod. při 
interpretaci vybrané 
předlohy, vlastní tvorbě
či improvizaci

- plní v předmětu 
Základy dramatické 
tvořivosti

- sám či s pomocí 
učitele vybere vhodnou 
předlohu pro 
individuální tvorbu 
(např. poezie, próza, 
dramatický text, 
námět, téma), tvořivě a
kultivovaně ji s 
osobním zaujetím 
interpretuje

- s pomocí učitele si 
vybere vhodný text, 
pochopí jeho obsah a  
v rámci svých 
schopností jej co 
nejpřirozeněji „předá“ 
posluchači
 - srozumitelně 
artikuluje
-  ovládá své tělo

- s pomocí učitele si 
vybere vhodný text, 
pochopí jeho obsah a 
v rámci svých 
schopností  jej „předá“ 
posluchači
- uplatňuje  zvládnuté 
mluvní dovednosti

- s pomocí učitele si 
vybere text, který ho 
zaujme, který pochopí 
a dokáže na základě 
svých schopností 
interpretovat, 
uvědomuje si základní 
výrazové prvky 
přednesu (významový 
přízvuk, pauzu, 
intonaci, tempo, 
rytmus, dynamiku)

- s pomocí učitele si 
vybere text, přiměřeně 
ke svým schopnostem 
a zkušenostem se jej 
snaží  kultivovaně 
přednést a sdělit jeho 
obsah a smysl, snaží se
„ oslovit jím“ 
posluchače a obohatit  
jej svým osobním 
přístupem, uvědoměle 
pracuje se základními 
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výrazovými prostředky
- vystaví a realizuje 
vlastní námět s 
využitím různorodých 
vyjadřovacích 
prostředků (slovo, 
pohyb, gesta, mimika, 
rekvizita, loutka aj.)

- plní v předmětu 
Základy dramatické 
tvořivosti

- zpracuje písemně 
drobný jevištní tvar 
(etuda, improvizace) a 
s využitím 
dramatických či 
loutkářských prostředků
jej realizuje 
individuálně nebo ve 
skupině

- plní v předmětu 
Základy dramatické 
tvořivosti

- komunikuje 
prostřednictvím 
dramatického jednání 
(verbálního i 
neverbálního) či 
loutkářskými 
prostředky s využitím 
jejich materiálních, 
technických a 
výtvarných možností

- plní v předmětu 
Základy dramatické 
tvořivosti

- porozumí 
dramaturgickému i 
režijnímu plánu 
dramatického tvaru, 
podílí se na jeho 
naplnění, dokáže 
vyjádřit své myšlenky a

- plní v předmětu 
Základy dramatické 
tvořivosti
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emoce, experimentuje 
v různých formách
- orientuje se v 
základních pojmech 
tvůrčího psaní

- plní v předmětu 
Základy dramatické 
tvořivosti

- rozpozná, kdy hraní 
vychází z přirozeného a
v rámci daného žánru 
pravdivého jednání a z 
komunikace a 
spolupráce s partnerem

- plní v předmětu 
Základy dramatické 
tvořivosti

- tvoří ve spolupráci s 
ostatními krátké 
literární nebo 
dramatické tvary

- plní v předmětu 
Základy dramatické 
tvořivosti

- využívá divadelní 
výrazové prostředky a 
prvky divadelního 
jazyka při společné 
realizaci dramatického 
tvaru, přijme svou roli 
při jeho realizaci

- plní v předmětu 
Základy dramatické 
tvořivosti

- prostřednictvím 
individuální i skupinové
tvorby se seznamuje s 
vhodnými uměleckými 
díly a vybraná díla dává
do souvislostí

- seznamuje se 
s kvalitními literárními 
díly, přiměřenými 
k jeho věku 

- seznamuje se 
s kvalitními literárními 
texty, přiměřenými 
k jeho věku, získává 
kladný vztah 
k literatuře, seznamuje 
se s jejími autory

- na základě tvorby se 
seznamuje s kvalitními 
literárními texty, 
získává kladný vztah 
k literatuře, poznává 
její autory a seznamuje
se s jejich další tvorbou

- prostřednictvím 
tvorby se seznamuje 
s kvalitními 
uměleckými texty, 
s jejich autory, s jejich 
další tvorbou

- zhodnotí na základě 
získaných vědomostí i 
dovedností dramatické 
a literární dílo

- přiměřeně k věku, 
k získaným 
vědomostem a 
dovednostem  sděluje 
svůj pocit z představení

- přiměřeně k věku, 
k získaným 
vědomostem a 
dovednostem vyjádří 
svůj dojem z určitého 

- přiměřeně k věku, 
k získaným 
vědomostem a 
dovednostem vyjádří 
svůj názor na určité 

- přiměřeně k věku, 
k získaným 
vědomostem a 
dovednostem zhodnotí 
umělecké dílo
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uměleckého díla umělecké dílo
- reflektuje práci 
druhých a zhodnotí ji; 
přijímá kritiku vlastní 
práce, naslouchá 
ostatním a respektuje 
je

-  soustředí se na 
výkony ostatních a  
stručně sdělí  svůj 
dojem
- přijímá rady učitele a 
postupně je zpracovává

-  soustředí se na 
výkony ostatních a 
sděluje svůj názor na 
ně
 - přijímá kritiku od 
druhých a rady od 
učitele

-  soustředí  se na 
výkon druhého a 
zhodnotí  jej
- přijímá  připomínky a 
zpracovává je

-  vnímá a ohodnotí  
výkon ostatních 
- přijímá připomínky a 
zpracovává je, 
uvědomuje si své 
přednosti i nedostatky
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Předmět PRÁCE V SOUBORU

Předmět PRÁCE V SOUBORU 
I. stupeň základní studium

Očekávané výstupy 7.ročník

- porozumí dramaturgickému i režijnímu plánu dramatického
tvaru, podílí se na jeho naplnění, dokáže vyjádřit své 
myšlenky a emoce, experimentuje v různých formách

-prostřednictvím vhodně zvolené předlohy uplatní (a ještě 
dále rozvine) své schopnosti a dovednosti na jevišti při 
veřejném představení
- pochopí vyznění hry i svou roli, kterou  obohatí  o vlastní 
nápady, myšlenky, pocity
- spolupracuje s ostatními,  poradí jim, přijme i jejich kritiku
- upevňuje své kolektivní cítění, získává ohleduplnost a úctu 
k druhým, upevňuje svůj pocit zodpovědnosti za společné 
dílo
-prožije radost z úspěchu
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LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR – II. stupeň - základní studium

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Studijní zaměření: TVOŘIVÁ HRA II. stupeň – 
základní st.

Předmět:
Ročník: Počet hodin

1. 2. 3. 4.
Základy dramatické tvorby 2 2 2 2 8
Individuální interpretace textu 1 1 1 1 4

12
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Předmět ZÁKLADY DRAMATICKÉ TVORBY

Předmět ZÁKLADY DRAMATICKÉ TVORBY
II. stupeň základní studium

Očekávané 
výstupy

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

- samostatně vybere 
vhodnou předlohu 
pro individuální 
tvorbu (poezie, 
próza, dramatický 
text, námět, téma) a
osobitým způsobem 
ji realizuje (např. 
přednes, herecký 
výstup, pohybový 
výstup, výstup s 
loutkou, literární 
zpracování)

- plní v předmětu 
Individuální 
interpretace textu

- vytváří náročnější 
texty 
propracovávané z 
hlediska sdělnosti 
obsahu, tématu, 
použité formy, stylu 
a žánru, uplatňuje 
výrazové prostředky 
jak dokumentární 
slovesnosti, tak 
i vybraných 
literárních žánrů a 
autorsky s nimi 
pracuje

- vytvoří  text na 
zvolené téma

- vytvoří text na 
dané téma, pokusí se
o různé žánry

- vytvoří báseň na 
určitý pocit

- napíše  text v 
určitém stylu a 
dodrží  v něm 
typické výrazové 
prostředky

- vědomě používá -  vytvoří  určitý - vyjádří zážitek - pokusí se o - zpracuje  
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základní výrazové 
prostředky pro 
sdělování, vytvoří 
charakter postavy, 
zvládne vědomou 
stylizaci v daném 
žánru

charakter postavy stylizovaným 
projevem, 
mimoslovním 
jednáním (pohybem,
zvukem)
 - vyjádří  vztah k 
partnerovi

stylizovaný projev 
v určitém žánru
- zpracuje  dialog 
v obměnách nálad

dramatický dialog 
s využitím 
divadelních 
výrazových 
prostředků

- uvědomuje si a 
uplatňuje zákonitosti 
výstavby 
dramatického tvaru

- zná schéma 
dramatu (expozice, 
kolize, krize, 
peripetie, katastrofa,
katarze), uplatní je 
v určitém hraném i 
vyprávěném tvaru

-  vytvoří  scénku 
podle schéma 
dramatu

-  uplatní schéma 
dramatu ve scénce

- vymyslí  scénku a  
uplatní  v ní schéma 
dramatu

- aktivně a poučeně 
se podílí na tvorbě 
jednotlivých složek 
divadelní inscenace 
(scénografie – 
dramaturgie, 
scénická hudba, 
režie, výběr 
vhodných rekvizit, 
loutek apod.)

- pod vedením 
učitele se podílí na 
dramaturgii, výběru 
hudby, výběru 
vhodných rekvizit

- pod vedením 
učitele se podílí na 
dramaturgii, výběru 
hudby, výběru 
rekvizit

- pod vedením 
učitele se aktivně 
podílí na technické 
přípravě inscenace, 
svými nápady se 
podílí na dramaturgii 
i režii

- pod vedením 
učitele se aktivně 
podílí na technické 
přípravě inscenace, 
svými nápady 
zasahuje do 
dramaturgie i režie

- uvádí vybrané dílo 
do sociokulturních 
souvislostí

-  zařadí  určité dílo  
do sociokulturních 
souvislostí

-  zařadí  určité dílo 
do sociokulturních 
souvislostí

-  zařadí  určité dílo 
do sociokulturních 
souvislostí

- zařadí  určité dílo 
do sociokulturních 
souvislostí

- je schopen uchopit 
téma a použité 
prostředky

- zpracuje určené 
téma za pomoci 
zvládnutých 
výrazových 
prostředků

- zpracuje určené 
téma za pomoci 
zvládnutých 
výrazových 
prostředků

- zpracuje určené 
témaza pomoci 
zvládnutých 
výrazových 
prostředků

-zpracuje určené 
témaza pomoci 
zvládnutých 
výrazových 
prostředků

- hodnotí dramatické 
nebo literární dílo, 

- plní v předmětu 
Individuální 
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včetně způsobu jeho 
provedení

interpretace textu

- kriticky reflektuje a
hodnotí práci svou i 
druhých, je schopen 
hluboké sebereflexe

- zhodnotí druhé, 
přijímá  sebekritiku

- zhodnotí druhé,  
přijímá sebekritiku

- zhodnotí druhé, 
přijímá sebekritiku

- zhodnotí druhé,  
přijímá sebekritiku
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Předmět INDIVIDUÁLNÍ INTERPRETACE TEXTU

Předmět INDIVIDUÁLNÍ INTERPRETACE TEXTU
II. stupeň základní studium

Očekávané 
výstupy

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník

- samostatně vybere 
vhodnou předlohu 
pro individuální 
tvorbu (poezie, 
próza, dramatický 
text, námět, téma) a
osobitým způsobem 
ji realizuje (např. 
přednes, herecký 
výstup, pohybový 
výstup, výstup s 
loutkou, literární 
zpracování)

- samostatně si 
vybere text pro 
individuální 
interpretaci a 
osobitým způsobem 
ji realizuje

- samostatně si 
vybere text, provede
vnitřní a vnější 
rozbor a interpretuje 
jej v souladu se 
zásadami české 
výslovnostní normy 

- samostatně si 
vybere text, provede
rozbor a zvolí si 
nejvhodnější způsob 
interpretace

- samostatně si 
vybere text, provede
rozbor a zvolí si svůj 
osobitý způsob 
interpretace

- vytváří náročnější 
texty 
propracovávané z 
hlediska sdělnosti 
obsahu, tématu, 
použité formy, stylu 
a žánru, uplatňuje 
výrazové prostředky 
jak dokumentární 
slovesnosti, tak 
i vybraných 
literárních žánrů a 
autorsky s nimi 
pracuje

- plní v předmětu 
Základy dramatické 
tvorby

- vědomě používá - uplatňuje základní - uplatňuje základní - uplatňuje základní - uplatňuje základní 
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základní výrazové 
prostředky pro 
sdělování, vytvoří 
charakter postavy, 
zvládne vědomou 
stylizaci v daném 
žánru

výrazové prostředky 
pro komunikaci 
s partnerem, 
divákem,  pro 
vytváření určité role

výrazové prostředky 
pro komunikaci 
s partnerem, 
divákem, pro 
vytváření určité role

výrazové prostředky 
pro komunikaci 
s partnerem, 
divákem, pro 
vytváření určité role

výrazové prostředky 
pro komunikaci 
s partnerem, 
s divákem, pro 
vytváření určité role

- uvědomuje si a 
uplatňuje zákonitosti 
výstavby 
dramatického tvaru

- za pomoci učitele 
zvládne stavbu 
určitého literárního či
dramatického útvaru

- za pomoci učitele 
zvládne stavbu 
určitého literárního či
dramatického útvaru

- za pomoci učitele 
zvládne stavbu 
určitého literárního či
dramatického útvaru

- za pomoci učitele 
zvládne stavbu 
určitého literárního či
dramatického útvaru

- aktivně a poučeně 
se podílí na tvorbě 
jednotlivých složek 
divadelní inscenace 
(scénografie – 
dramaturgie, 
scénická hudba, 
režie, výběr 
vhodných rekvizit, 
loutek apod.)

- plní v předmětu 
Základy dramatické 
tvorby

- uvádí vybrané dílo 
do sociokulturních 
souvislostí

-seznámí se 
s autorem, s jeho 
dílem, s dobou, ve 
které dílo vzniklo 

- seznámí se 
s autorem, s jeho 
dílem, s dobou, ve 
které dílo vzniklo, i 
s dalšími autory v té 
době tvořícími

- zařadí dílo do doby,
sdělí , proč vzniklo, 
co vedlo jejího 
autora k jeho 
napsání

-  zařadí, rozebere a 
zhodnotí určité dílo

- je schopen uchopit 
téma a použité 
prostředky

-  dle svých možností
zpracuje zadané 
téma určitými 
prostředky

-  dle svých možností
zpracuje zadané 
téma určitými 
prostředky

- dle svých možností 
zpracuje zadané 
téma určitými 
prostředky

- dle svých možností 
zpracuje zadané 
téma určitými 
prostředky

- hodnotí dramatické 
nebo literární dílo, 
včetně způsobu jeho 

- navštíví  divadelní 
představení a 
zhodnotí je

-  rozebere 
(přiměřeně ke svým 
schopnostem a věku)

-rozebere (přiměřeně
ke svým 
schopnostem a věku)

- rozebere 
(přiměřeně ke svým 
schopnostem a věku)
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provedení divadelní představení divadelní představení
(všechny jeho 
složky)

divadelní představení
(všechny jeho 
složky)

- kriticky reflektuje a
hodnotí práci svou i 
druhých, je schopen 
hluboké sebereflexe

-  zhodnotí  svou 
práci i práci druhých

-  zhodnotí  práci 
druhých, poukáže na
nedostatky
- sebekriticky 
zhodnotí   svůj výkon

- zhodnotí  práci 
druhých, odliší, co se
povedlo a co ne
- pozná klady a 
zápory svého výkonu

- zhodnotí práci 
druhých a poradí, 
jakým způsobem by 
se dala zlepšit
-  posoudí i svůj 
výkon a sdělí, v čem 
by se dal zlepšit

ŠVP ZUŠ CHRUDIM 485/492



7.0 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Škola poskytuje vzdělání každému, kdo se prokáže nezbytnými předpoklady potřebnými pro přijetí do příslušného uměleckého
oboru.
Pro žáky se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním vytvoří škola podmínky vhodné pro plnění 
vzdělávacích plánů obsažených v ŠVP, a to s ohledem na možnosti a potřeby těchto žáků.

ZÁSADY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami studující podle mimořádného osobního plánu

 podmínkou pro umožnění studia žáka se speciálními vzdělávacími potřebami podle mimořádného osobního plánu je 
žádost rodičů a předložení odborného posudku ze specializovaného pracoviště řediteli školy

 pokud příslušné poradenské zařízení diagnostikovanému žákovi nedoporučí individuální studijní plán, vypracuje třídní 
učitel mimořádný osobní plán výuky, který respektuje doporučení poradenského zařízení a kterým žák naplňuje 
příslušné výstupy ŠVP

  třídní učitel v mimořádném osobním plánu žáka blíže popíše specifické metody výuky a způsoby práce ve výuce, které 
jsou nutné k zohlednění žákovy speciální vzdělávací potřeby

 mimořádný osobní plán výuky je tvořen na jeden školní rok a navazuje na vědomostní, dovednostní nebo interpretační 
úroveň dosaženou v roce předchozím 

 mimořádný osobní plán schvaluje ředitel školy
 při vývoji obtíží žáka je možné učební plán upravovat
 na závěr školního roku vykoná žák postupovou zkoušku, jejíž obsah naplňuje výstupy ŠVP pro příslušný ročník 

základního studia, její náročnost a způsob vykonání jsou vždy v přímé návaznosti na žákův mimořádný osobní plán 
 na vysvědčení je žák klasifikován v souladu s klasifikačním řádem školy a hodnotí se úroveň plnění mimořádného 

osobního plánu s přihlédnutím ke skutečným možnostem daného žáka

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami studující podle individuálního studijního plánu
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 žák se speciálními vzdělávacími potřebamije diagnostikován prostřednictvím školských poradenských zařízení (PPP, 
SPC), vždy za spolupráce s rodiči

 podmínkou pro umožnění studia žáka podle individuálního studijního plánu je žádost rodičů a předložení odborného 
posudku ze specializovaného pracoviště, z něhož pro školu vyplývá doporučení individuální studijní plán zpracovat

 žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami je v takovém případě vytvořen na jeden školní rok individuální studijní 
plán, který navazuje na vědomostní, dovednostní nebo interpretační úroveň dosaženou v roce předchozím

 plán je stanoven tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky formulovanými v RVP ZUV a 
skutečnými možnostmi žáka

 individuální studijní plán schvaluje ředitel školy
 při vývoji obtíží žáka je možné studijní plán upravovat
 na závěr školního roku vykoná žák postupovou zkoušku, jejíž obsah a náročnost jsou vždy v přímé návaznosti na 

individuální studijní plán
 na vysvědčení je žák klasifikován v souladu s klasifikačním řádem školy a hodnotí se úroveň plnění individuálního 

studijního plánu s přihlédnutím ke skutečným možnostem daného žáka

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

 rodiče jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 o této povinnosti jsou rodiče informováni na přihlášce ke studiu a ve školním řádu
 škola je bezbariérová v prvním nadzemním podlaží  
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8.0 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

Žáci s mimořádnými schopnostmi a zájmem studující podle mimořádného osobního plánu

Pro žáky s mimořádnými schopnostmi a zájmem zajišťuje ZUŠ Chrudim individuální podmínky pro rozvoj jejich talentu.
Pokud jsou u některého žáka odhaleny mimořádné schopnosti a zájem, učitel hlavního oboru po dohodě s rodiči navrhne v rámci základního 
studia pro tohoto konkrétního žáka navýšení minimální hodinové dotace jeho studijního zaměření a vypracuje na začátku daného školního roku 
písemnou žádost o navýšení minimální hodinové dotace s jejím řádným odůvodněním.
Cílem studia žáka s mimořádnými schopnostmi a zájmem by pod vedením jeho učitele měla být přijímací zkouška na konzervatoř nebo jinou 
střední, případně vysokou školu s uměleckým zaměřením, příprava na soutěž nebo jinou důležitou reprezentaci školy.
V hudebním oboru lze navýšit základní hodinovou dotaci hlavního oboru až na dvě individuální vyučovací hodiny týdně a žákovi je umožněno se 
do maximální možné hloubky vzdělávat v nepovinném šestém a sedmém ročníku předmětu Hudební nauka. Ten je vyučován formou speciální 
hudební nauky a jeho konkrétní náplň i metody výuky jsou každoročně přizpůsobovány potřebám a zájmům žáků v aktuální skupině. Konečné 
rozhodnutí o povolení této formy studia náleží řediteli školy.
Ve VO, TO a LDO může být žákovi s mimořádnými schopnostmi a zájmem umožněna docházka i do jiných studijních skupin (než do kterých je 
dle svého základního studia a příslušného ročníku řádně zařazen) a může s ním být pracováno individuálně tak, aby jeho schopnosti mohly být 
po všech stránkách maximálně rozvinuty. Návrh konkrétní realizace a organizace takové výuky vypracuje písemně a s řádným odůvodněním 
třídní učitel a předá tuto žádost vždy na začátku příslušného školního roku ke konečnému schválení řediteli školy.
Ředitel školy vydává rozhodnutí o mimořádném navýšení hodinové dotace pro žáka s mimořádnými schopnostmi a zájmem s platností pro jeden
školní rok. Prokáže-li žák mimořádné studijní výsledky, může mu být navýšená hodinová dotace přiznána opakovaně. 
Žáci s mimořádnými schopnostmi a zájmem plní očekávané výstupy základního studia do větší hloubky než je běžné a je s nimi pracováno do 
mnohem větších detailů a souvislostí tak, aby mohli svůj talent maximálně rozvinout.

Žáci mimořádně nadaní studující podle individuálního studijního plánu

Pokud je žák příslušným poradenským zařízením diagnostikován jako mimořádně nadaný a vyžadující zvláštní péči, je takovému žákovi vytvořen
individuální studijní plán na jeden školní rok.
V hudebním oboru lze navýšit základní hodinovou dotaci hlavního oboru až na dvě individuální vyučovací hodiny týdně a žákovi je umožněno se 
do maximální možné hloubky vzdělávat v nepovinném šestém a sedmém ročníku předmětu Hudební nauka. Ten je vyučován formou speciální 
hudební nauky a jeho konkrétní náplň i metody výuky jsou každoročně přizpůsobovány potřebám a zájmům mimořádně nadaných žáků v 
aktuální skupině. Konečné rozhodnutí o povolení této formy studia náleží řediteli školy.
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Ve VO, TO a LDO může být mimořádně talentovanému žákovi umožněna docházka i do jiných studijních skupin (než do kterých je dle svého 
základního studia a příslušného ročníku řádně zařazen) a může s ním být pracováno individuálně tak, aby jeho talent mohl být po všech 
stránkách maximálně rozvinut. Návrh konkrétní realizace a organizace takové výuky vypracuje písemně a s řádným odůvodněním třídní učitel a 
předá tuto žádost vždy na začátku příslušného školního roku ke konečnému schválení řediteli školy.
Individuální studijní plán schvaluje ředitel školy.
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9.0 HODNOCENÍ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Hodnocení žáků

Principy hodnocení:
Hudební obor 

Cílem a základem každého hodnocení v hudebním oboru je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, v čem se zlepšil, v 
čem chybuje a jak postupovat dále.
Hodnocení by mělo vést k pozitivnímu vyjádření a mělo by být pro žáky motivující.
Při hodnocení dáváme žákovi vždy jasně najevo, že se nehodnotí jeho osoba, ale konkrétní ověřovaný výkon.
Uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt.
Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka.
Klasifikuje se vždy jen dostatečně probraná a procvičená látka.
Hodnocení probíhá průběžně v celém časovém období.
Žáky cíleně vedeme k sebehodnocení a k sebekontrole.
V  předmětu Praxe v souboru dáváme žákům při hodnocení vždy jasně najevo, že se hodnotí zejména smysl pro spolupráci a 
spoluodpovědnost za kolektivní výkon.

Žáci 1. stupně vykonávají každoročně povinnou postupovou zkoušku. Žáci 2. stupně vykonávají závěrečnou zkoušku ve 4.ročníku.

Při pololetní i závěrečné klasifikaci přihlížíme k úrovni přípravy a interpretace v jednotlivých hodinách žáka, úrovni interpretace při jeho 
veřejných vystoupeních, při postupových a závěrečných zkouškách.

Klasifikační řád je součástí školního řádu, který je k nahlédnutí na stránkách školy (www.zuschrudim.cz).s

Literárně dramatický obor
Klasifikace v tomto oboru je velice specifickou záležitostí. Neplatí zde hodnocení správně – nesprávně. Hodnotí se, jak zdařilý byl celý projekt 
(určitý dramatický či literární útvar), ne kdo byl dobrý či špatný.
Každý žák má dosáhnout co nejvyšší úrovně při zachování různosti a odlišnosti individualit ve skupině.
Velice důležité je pozitivní hodnocení, které vychází z předpokladu, že každý žák se snaží maximálně využít svých schopností a hraje, jak 
nejlépe dovede. Každý je individualitou a může obohatit skupinu jako celek a dodat jí osobitost. Je hodnocen podle toho, jaký udělal pokrok, jak 
dokáže spolupracovat s ostatními, jak je tvořivý, jak dokáže přijímat kritiku a poučit se z ní. 
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V dramatické výchově je nutný demokratický styl vedení, partnerství učitele a žáka, respektování žáka jako osobnosti. Žáci jsou hodnoceni 
slovně během vlastní tvořivé práce v hodinách. Ta se pak zúročí v pořadech a soutěžích.

Taneční obor
Hodnocení v tanečním oddělení je specifické zejména tím, že se nehodnotí jen technická stránka provedení, ale i prožitek, výraz a tanečnost.  
Hodnocení by mělo být pro žáky motivující, mělo by se v něm vyzdvihnout zejména to, co se žákovi daří.
Při hodnocení je důležité, aby žák vnímal, že se nehodnotí jeho osoba, ale konkrétní ověřovaný výkon.
Uplatňujeme přiměřenou náročnost a pedagogický takt. 
Soustředíme se na individuální pokrok každého žáka, na to, jak se přiměřeně míře svému talentu zdokonaluje.
Hodnocení probíhá průběžně v celém časovém období a to jak slovní formou, tak i známkováním a odměňováním obrázky a nálepkami do 
notýsků, které si žáci nosí do hodiny.
Žáky cíleně vedeme k sebehodnocení, aby sami hledali své chyby a aby se u nich rozvíjela zdravá tvořivá soutěživost. 
Při závěrečné klasifikaci přihlížíme k úrovni přípravy v jednotlivých hodinách žáka, úrovni interpretace při jeho veřejných vystoupeních, při 
postupových a závěrečných zkouškách. Známky na vysvědčení jsou výsledkem celkového přístupu k práci, snahy a talentu žáka.
Výtvarný obor
Průběžné hodnocení výsledků je prováděno slovně vždy v závěru vyučovací lekce nejprve s jednotlivci a po té s celou skupinou. Hodnotí se 
osobitost výtvarného projevu, nápad, správné rozvržení v ploše, zvládnutí řemeslné techniky, barev, kresby, stínování apod.
Známky na vysvědčení jsou výsledkem celkového přístupu k práci, snahy a talentu žáka. Hodnocení probíhá formou předložení prací 
jednotlivých žáků za pololetí, kdy se k hodnocení mohou vyjádřit i ostatní žáci. Vyučující pak sám udělá závěr a ohodnotí žáka známkou.
Ukončení I. a II. stupně základního studia: Žáci zakončí I. stupeň absolvováním 7. ročníku zhotovením závěrečné práce většího výtvarného 
celku. Žáci II. stupně absolvováním 4. ročníku a závěrečnou prací v 3. ročníku Žák si sám, nebo po dohodě s učitelem vybere téma, které 
výtvarně zpracuje. Systematicky pracuje na větším výtvarném celku. 
Žák, který končí I. nebo II. stupeň základního studia a plně se věnuje přípravě na talentové zkoušky v rámci přijímacího řízení na vyšší typy škol, 
plní tím ustanovení Vyhlášky č. 71/2005 Sb. § 6 a § 7 odstavce 1.

Postupové a závěrečné zkoušky všech oborů jsou vykonávány a hodnoceny dle klasifikačního řádu školy.
Kritéria pololetní a závěrečné klasifikace žáků všech oborů jsou obsaženy v klasifikačním řádu školy.
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Vlastní hodnocení školy
Vlastní hodnocení školy je prostředek, který nám dává přehled o kvalitě práce školy. Pro trvalé zlepšování své práce je pro nás smysluplně 
provedené vlastní hodnocení školy nepostradatelné. Vyhodnocování stavu školy v různých oblastech, odhalování rizik, přijímání potřebných 
opatření, vyhodnocování účinnosti těchto opatření … – tento průběžný proces je zdrojem pro vlastní hodnocení školy.
Oblasti vlastního hodnocení, které škola sleduje: 
- podmínky ke vzdělávání
- průběh vzdělávání
- podpora školy žákům, spolupráci s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání
- výsledky vzdělávání žáků 
- řízení školy, kvalitu personální práce, kvalitu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
- úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům
Vlastní hodnocení školy je součástí výroční zprávy.
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