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1 IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 
 

Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice 

 

Předkladatel: Základní umělecká škola Josefa Slavíka, Hořovice, Palackého náměstí 253 

  Palackého náměstí 253, 268 01 Hořovice 

  IČO: 70856303 

  Statutární orgán /ředitel školy/: BcA. Jakub Albrecht 

  Telefon: 311 512 036 

Webové stránky: www.zus-horovice.cz 

  E-mail: zus.horovice@quick.cz  

 

Zřizovatel: Středočeský kraj 

  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

  Telefon: 257 280 111 

  Webové stránky: www.kr-stredocesky.cz  
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Platnost dokumentu: Tento školní vzdělávací program je vydán od 1.9.2012 

Datum:      20. 8. 2012 
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2. CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY 

 

2.1. Počet oborů, velikost 

Základní umělecká škola má zastoupeny 2 umělecké obory: 

- Hudební obor    (zastoupení cca 76 %) 
- Taneční obor   (zastoupení cca 24 %) 

 
Celková kapacita školy je 230 žáků. Naplněnost kapacity je v posledních letech stabilní, pohybuje se 

zpravidla okolo 95 % 

 

2.2. Historie a současnost 

ZUŠ Josefa Slavíka se nachází v centru Hořovic, na Palackého náměstí. Škola byla založena a 
vyučování na ni začalo 1. 9. 1950. Sídlí v historické budově bývalého kláštera řádu Františkánů. 
Budova je majetkem tohoto řádu, spravuje ji Nadační fond Konvent Pax.  

Základní umělecké vzdělávání poskytuje základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a 
uskutečňuje se v základní umělecké škole. Základní umělecká škola připravuje také pro vzdělávání na 
středních školách uměleckého zaměření a  konzervatořích, popřípadě pro studium na vysokých 
školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. 

Základní umělecká škola Hořovice (dále jen ZUŠ) organizuje přípravné studium, základní studium I. a 
II. stupně a studium pro dospělé. 

Dosavadní zkušenosti prokázaly jednoznačně nezastupitelné místo ZUŠ pro žáky Hořovic a jejich 
okolí. Škola formuje žáky v souladu s § 109 zákona č.561/2004 - školský zákon., kteří ji navštěvují 
zejména po stránce kulturně – estetické, mravní, tělesné, rozumové a citové. Díky odbornému 
přístupu pedagogů zprostředkovává první estetické vjemy dítěte a kultivuje je. Škola realizuje výuku 
ve dvou oborech (hudebním a tanečním).  Ve škole je sedm učeben. Žáci dojíždějí na výuku z celého 
regionu. Snažíme se, abychom s žáky pracovali v klidné atmosféře za osobního nasazení všech 
pedagogů.  

ZUŠ Hořovice spolupracuje s Městským úřadem Hořovice, Gymnáziem Václava Hraběte, Městským 
kulturním a informačním střediskem i se zaměstnanci hořovického zámku. Taktéž spolupracuje 
se základními i mateřskými školami v okolí (1. a 2. ZŠ Hořovice). Škola často prezentuje výsledky 
vzdělávání (červnový koncert na Zámku v Hořovicích, vystoupení žáků v sále Radnice v Hořovicích, 
pravidelné třídní přehrávky, veřejná vystoupení, účast na soutěžích, soutěže pořádané ministerstvem 
školství, Karlovarský skřivánek, Brdský Kos, umělecká soutěž Allegro 2012), pořádání soutěží, 
koncerty učitelů, koncerty pro základní a mateřské školy v Žebráku a Hořovicích. 

Pro veřejná vystoupení našich žáků i učitelů máme k dispozici Slavíkovu síň hořovického zámku, 
divadelní sál hořovické radnice i prostory kostela církve Českobratrské – evangelické, Sál kulturního 
domu„Sokol“ na Žebráku. 
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2.3. Charakteristika pedagogického sboru 
 

Na škole působí zkušení a aprobovaní učitelé jak v hudebním tak, tanečním oboru. Společně vytvářejí 

konsolidovaný, stabilní, vyrovnaný a perspektivní sbor plně kvalifikovaných pedagogů, kteří udržují 

dobré vzájemné vztahy, zdravě si konkurují, aktivně spolupracují a pracují ve prospěch žáků a celé 

školy, jsou spokojení a spravedlivě ohodnocení. Učitelé nejen aktivně vyučují, nýbrž i pečlivě vedou 

povinnou dokumentaci a kvalitně zpracovávají plány učiva podle platných vzdělávacích koncepcí a 

svého odborného zaměření. 

Procento aprobovaných učitelů: 100 % 
Procento neaprobovaných učitelů: 0 % 

 

2.4. Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce 
 

Škola v rámci své působnosti spolupracuje s různými subjekty z okolních i vzdálených regionů, a to na 
různých úrovních, v mateřských a základních školách, v domovech seniorů, za spoluúčasti jiných 
regionálních souborů, především v oblasti skupinové interpretace a tvorby. 

 častá prezentace výsledků vzdělávání (červnový koncert na Zámku v Hořovicích, vystoupení 
žáků v sále Radnice v Hořovicích, účast na soutěžích - soutěže pořádané ministerstvem 
školství, Karlovarský skřivánek, Brdský Kos, umělecká soutěž Allegro 2012), pořádání 
okresních, krajských soutěží (dle potřeb a všeobecného zájmu školy). 

 koncerty učitelů, které se pořádají k různým významným událostem, jako je výročí školy, 
výročí osobností v kraji a kulturní akce v regionu. 

 koncerty pro mateřské a základní školy v Žebráku a Hořovicích (1. a 2. ZŠ Hořovice) 

 spolupráce s mimoškolskými soubory (Podbrdská dechovka) 

 

 

2.5. Vybavení školy a její podmínky 
 

ZUŠ Josefa Slavíka se nachází v centru Hořovic, na Palackého náměstí. Sídlí v historické budově 
bývalého kláštera řádu Františkánů (klášter byl postaven roku 1674), která je majetkem tohoto řádu. 
Vzhledem k aktuálnímu stavu budovy a jejího historického rázu, jsou opravy realizovány postupně, a 
to především z vlastních zdrojů (opravy tříd 2012 - celková rekonstrukce taneční třídy a kytarové 
třídy, částečná rekonstrukce akordeonové třídy). Ačkoli výuka probíhá v této zatím pouze částečně 
zrekonstruované budově, disponuje takovým vybavením, které umožňuje kvalitní vzdělávání žáků ve 
všech vyučovaných oborech. 

Současně poskytuje zázemí pro mimoškolní aktivity, jako například vzdělávání předškolních dětí 
v oblasti hudebně-pohybové výchovy a vzdělávání dospělých napříč obory. V mnoha případech je 
škola schopná zdarma zapůjčit začínajícím žákům hudební nástroj a další vybavení. Počet hudebních 
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nástrojů k zapůjčení je každoročně rozšiřován nákupy dalších položek a o starší nástroje škola pečuje 
opravami v odborných servisních dílnách. Škola zajišťuje převážnou část materiálně-technického 
vybavení z vlastních zdrojů i pro žáky navštěvující vyšší stupně vzdělání. Prezentaci zajišťuje škola 
jednak ve vlastních prostorách, na internetových stránkách školy a častými prezentacemi žáků na 
soutěžích, přehlídkách, festivalech a dalších akcích pořádaných jinými subjekty v České republice i v 
zahraničí. 

 
 
 

3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 
 

Základní umělecká škola poskytuje vzdělávání v hudebním a tanečním oboru v souladu se současnými 
legislativními normami, připravuje žáky pro vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a 
na konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým 
zaměřením. Přístupem pedagogů se snažíme poskytovat co nejširší a vyváženou vzdělávací nabídku 
s přihlédnutím k regionálním souvislostem, kulturnímu dědictví a dle potřeb současné populace. 
 

3.1. Zaměření školy - Co nabízíme? 
 Uvedení mladého člověka do světa umění 

 Předání vědomostí a dovedností ke zvládnutí vybraného oboru 

 Pomoc a vedení při orientaci a chápání světa umění 

 Kultivaci žáka prostřednictvím postupného zvládání základů uměleckého oboru, péči o 
estetické prostředí školy a odpovídající chování všech v ní 

 Vedení k systematičnosti, důslednosti a odpovědnosti za sebe i za druhé 

 Cestu ke schopnosti poznat opravdovou kvalitu a zhodnotit vlastní výkony 

 Práce žáků v souborech a v kolektivech s různou uměleckou orientací 

 Poznání „úpadkových forem umění“ 

 To, vše s radostí, úsměvem a zábavou, ale i s náročností, odpovědností a nutností respektovat 
práci pedagoga 

 

3.2. Vize školy - Co chceme být? 
 Dvouoborová přátelská, otevřená škola kde se dětem s rozdílnými vzdělávacími potřebami 

dostává nejen kvalitní a kvalifikované umělecké vzdělání, ale kde se součastně cítí bezpečně a 
spokojeně 

 Škola, která vytváří u žáků celoživotní vztah ke kvalitnímu umění a některé připravuje na 
příští profesní dráhu 

 Škola s jasnými pravidly 

 S kamarádskými, ale profesionálně pracujícími učiteli, kteří vědí, jak na to 

 S žáky, kteří se chtějí něco naučit 

 S rodiči žáků, kteří škole důvěřují, podporují práci učitelů a případně v něčem i pomohou 

 S ambicí zůstat kulturním centrem Hořovic i jejich okolí 

 Škola s výsledky, které jsou vidět 
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4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 

Výchovně vzdělávací strategie představují společné postupy, které vedou k utváření a rozvíjení 
klíčových kompetencí žáků a jsou uplatňovány všemi pedagogy školy ve výuce i mimo ni. Tyto 
postupy jsou specifické pro jednotlivé obory, vyučované na ZUŠ Hořovice, a jsou konkretizovány pro 
jednotlivá studijní zaměření. Jedná se zejména o takové činnosti, metody a formy práce, ve kterých 
žák v souladu se svou věkovou, mentální, případně motorickou vyspělostí pracuje. 

- pracujeme samostatně, ve dvojici, menší skupině nebo celé třídě  

- zvykáme si na soustavnou svědomitou domácí přípravu  

- jsme schopni hodnotit svou činnost (zpětné vazby, sebereflexe)  

- vyjadřujeme své názory, nasloucháme druhým, diskutujeme, ptáme se, argumentujeme 

- prezentujeme výsledky své práce před ostatními, před pedagogy i před další veřejností  

- vyhledáváme informace z různých zdrojů, porovnáváme je a zpracováváme 

- porovnáváme informace získané v jiných vzdělávacích zařízeních s informacemi získávanými v 

průběhu studia  

- v rámci věkových možností navštěvujeme kulturní akce ve svém městě, regionu i mimo něj a 

sledujeme kulturní dění prezentované v masmédiích  

- respektujeme národní tradice, chráníme kulturní a historické dědictví  

Smyslem a cílem vzdělávání na naší škole je vybavit všechny žáky na základě vypracovaného školního 
vzdělávacího programu souborem klíčových kompetencí na takové úrovni, která je pro ně 
dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence jsou 
„klíčem“ k úspěšnosti člověka v celoživotním učení, v práci, zájmové činnosti i v osobním životě. 
Úroveň klíčových kompetencí, kterých žáci dosáhnou na konci základního uměleckého vzdělávání na 
naší škole, nelze ještě považovat za ukončenou, ale takto získané kompetence tvoří žákův základ pro 
další celoživotní učení, ať již při vstupu na vyšší typ školy uměleckého zaměření, nebo při uplatňování 
získaných kompetencí v podmínkách amatérského uměleckého prostředí a nejen tam. Snahou 
pedagogického sboru školy bude, aby klíčové kompetence našich žáků nestály vedle sebe izolovaně, 
ale aby se nejrůznějšími způsoby prolínaly a byly multifunkční. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí 
směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. 

 

Klíčové kompetence 

Kompetence k umělecké komunikaci: 

- žáky učíme myslet v souvislostech hudebního - tanečního zaměření v návaznosti na běžném 

využití v praxi a vzájemnou interakcí probouzíme u žáka zájem o jeho obor 
- na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl výuky a posilujeme 

pozitivní vztah k učení  

- srozumitelně předáváme teoretické a praktické vědomosti sloužící k uměleckému vyjádření 

- respektujeme osobnost žáka, na základě jeho schopností individuálně přistupujeme ke 

každému žákovi 
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- využíváním vhodných metod a postupů předáváme žákovi teoretické i praktické vědomosti o 

struktuře a obsahu díla 

- na začátku hodiny vždy seznámíme žáka s cílem hodiny, na konci s žákem zhodnotíme jeho 

dosažení  

- vedeme žáka k samostatnosti a tvořivosti zejména při domácí přípravě, ale i v hodinách výuky 

učíme žáky vyhodnocovat jejich činnosti  

- v naukových částech výuky učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné 

informace z různých dostupných zdrojů – knihovna, internet, masmédia  

- tam, kde je to vhodné nebo kde to náplň studijního zaměření nebo předmětu vyžaduje, 

podporujeme používání výpočetní techniky  

- přistupujeme ke každému žákovi individuálně, vedeme ho ke zdravému sebevědomí, 

podporujeme sebehodnocení a poskytujeme zpětnou vazbu 

- nabízíme různé efektivní metody a formy učení (při cvičení na nástroj, tanečním projevu 

apod.) a učíme je žáky používat 

- při hodnocení používáme prvky pozitivní motivace 

- učíme žáka nebát se problémů – problém není hrozba, ale výzva 

- pořádáme výchovné koncerty pro žáky mateřských a základních škol 

- pořádáme koncerty, vystoupení pro rodiče s dětmi 

 

Kompetence osobnostně sociální 

- teoreticky i prakticky seznamujeme žáky s pracovními návyky a poté je vyžadujeme 

- při práci s žáky vytváříme příznivé podmínky pro vzájemnou komunikaci a spolupráci, vedeme 

žáky k aktivní účasti na výuce 

- vedeme žáka k sebehodnocení tím, že mu umožňujeme srovnávání s výkony jiných žáků 

- k lepším výkonům motivujeme žáky slovním hodnocením, pochvalou, známkou, možností 

vystupování na veřejnosti či účastí na soutěžích 

- podporujeme účast žáků na veřejných prezentacích školy i mimo její rámec, vedeme je k 

účasti na kulturním dění školy a města 

„Učitel je příkladem, sám se sebevzdělává a svým přístupem motivuje žáka k celoživotnímu 

vzdělávání“ 

 

Kulturní kompetence 

- vlastním příkladem motivujeme žáky k účasti na kulturních akcích a diskutujeme s nimi o 

jejich názoru na kvalitu díla 

- předáváme žákům kulturní základ do života, aby trvale a samostatně dokázali z nabytých 

vědomostí využít co nejvíce a byli schopni s nimi dále pracovat 

- nahlížíme na umění z pohledu historických vztahů, propojení umění a vědy, umění a filosofie 

a prostředí, ve kterém žijeme   

- seznamujeme žáky s díly současných i nesoučasných autorů, poskytujeme žákovi historický 

přehled o vývoji oboru 
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- využíváme nabídek regionálních profesionálních i amatérských kulturních akcí 

- po návštěvě kulturní akce s žáky diskutujeme o shlédnuté akci, učíme v tomto směru žáky 

- demokratickému vyjádření svého názoru a jeho obhajobě 

- dbáme, aby žák veřejně vystupoval na kulturních akcích pořádaných školou a při jiných 

příležitostech a aby se jich účastnil i jako divák 
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5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ 

5.1.       Hudební obor 

Charakteristika hudebního oboru 

V hudebním oboru se vyučuje v přípravném studiu 1-2 roky pro žáky od 5 do 7 let, v základním studiu 
prvního stupně 7 let a v základním studiu druhého stupně 4 roky. V 7. ročníku 1. stupně a ve 4. 
ročníku 2. stupně vykonají žáci závěrečnou – absolventskou zkoušku a vystoupí na absolventském, 
popř. závěrečném koncertě. Pokud je ke studiu přijat žák starší, je zařazen do 1. ročníku I. stupně a 
během studia je na základě svých schopností ve hře na nástroj či zpěvu a znalostí v předmětu 
Hudební nauka zařazen do odpovídajícího ročníku. V pololetí a také v průběhu celého školního roku 
organizují třídní učitelé přehrávky, na kterých hrají všichni žáci všech ročníků. Na konci každého 
školního roku žák vykonává ročníkovou zkoušku. Repertoár dané zkoušky je dán každým studijním 
oborem zvlášť. Každý žák se v rámci svého studia zúčastní různých koncertů, vystoupení a projektů 
školy. 
 
Žáci, kteří nově nastoupili do ZUŠ věkově do II. stupně, plní učební osnovy I. stupně základního studia.  
 
O zařazené do studia pro dospělé rozhoduje ředitel školy. 
 

5.1.1. Přípravné studium 
 

Přípravné studium je nejvýše 2 roky pro žáky ve věku 5 – 7 let. 

V přípravné hudební výchově je hravou a přátelskou formou podchycen zájem dětí o hudbu a 
vzdělání a na základě těchto předpokladů jsou rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a 
návyky. Aktivizuje se jejich tvořivost v elementárních činnostech instrumentálních a pěveckých, 
poslechových i pohybových. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je zjišťování, sledování zájmu 
žáků se zřetelem na možnost jejich dalšího studia v hudebním oboru základní umělecké školy. 

 

Učební plán I – přípravné studium pro I. stupeň pro žáky od 5 let 

 délka studia 1-2 roky 

Vyučovací předmět 1. pololetí 2. pololetí 

Přípravná hudební výchova 1 1 

Příprava hry na nástroj 0,5 0,5 

Celkem 1,5 1,5 

 
Poznámka: 1.Vzhledem k náročnosti vzdělávacího obsahu přípravného studia, potřeb aktivního 
kontaktu s hudebním nástrojem v předškolním věku, praktickým zkušenostem pedagogů s žáky, 
historickému vývoji školy a plynulé návaznosti vzdělávání na ŠVP ,  je hodinová dotace snížena na 1,5 
vyučovací hodiny týdně. 
 2. Na návrh učitele a se souhlasem pedagogické a umělecké rady mohou výjimečně přijati 
i žáci mladší 5 let. 
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Varianta I A 

 délka studia 1-2 roky 

Vyučovací předmět 1. pololetí 2. pololetí 

Přípravná hudební výchova 1 1 

Příprava hry na nástroj 1 1 

Celkem 2 2 

 

 

Učební plán II – přípravné studium pro I. stupeň pro žáky od 6 let 

 délka studia 1-2 roky 

Vyučovací předmět 1. pololetí 2. pololetí 

Přípravná hudební výchova 1 1 

Příprava hry na nástroj 0,5 0,5 

Celkem 1,5 1,5 

 
Poznámka: Vzhledem k náročnosti vzdělávacího obsahu přípravného studia, potřeb aktivního 
kontaktu s hudebním nástrojem v předškolním věku, praktickým zkušenostem pedagogů s žáky, 
historickému vývoji školy a plynulé návaznosti vzdělávání na ŠVP ,  je hodinová dotace snížena na 1,5 
vyučovací hodiny týdně. 

 

 

Varianta II A 

 délka studia 1-2 roky 

Vyučovací předmět 1. pololetí 2. pololetí 

Přípravná hudební výchova 1 1 

Příprava hry na nástroj 1/2 1/2 

Celkem 2/3 2/3 

 
Výuka v přípravném studiu I. stupně probíhá podle učebního plánu I a II. Podle individuální potřeby 
mohou žáci kombinovat různé varianty přípravného studia. O zařazení žáka do výuky podle učebních 
plánů IA a IIA na žádost rodičů nebo zákonných zástupců rozhodne ředitel školy. 
 
Poznámka: Hra na hudební nástroj se může vyučovat individuálně nebo ve skupině dvou, maximálně 
však 4 žáků ve hře na zobcovou flétnu, hře na keyboard. 
 

Učební plán - přípravné studium pro II. stupeň 

Vyučovací předmět 1. pololetí 2. pololetí 

Přípravná hudební výchova 1 1 

Příprava hry na nástroj 1 1 

Celkem 2 2 
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravná hudební výchova 

Žák: 

 seznámí se s hudbou a jejími základními pojmy, naučí se hudební abecedu, noty a jejich 
základní rytmické hodnoty  

 rozvine si hudební cítění pomocí písní a her a cvičí si hudební paměť  

 rozliší zvuk a tón 

 seznámí se s hudebními nástroji 

 
 

5.1.2. Vyučovací předmět – Hudební nauka 

Je předmět v hudebním oboru, kde žáci získávají teoretické znalosti o hudbě. Hudební nauka je 
určena pro žáky 1. – 5. ročníku I. stupně. Žáci, kteří nemohou v odůvodněných případech navštěvovat 
kolektivní výuku Hudební nauky, mohou osnovy tohoto předmětu splnit při individuální výuce hry na 
nástroj 

 vždy na podkladě žádosti rodičů a schválení ředitelem 

 v případě pochybností o splnění osnov je možné žáka komisionálně přezkoušet  

 toto přezkoušení nařizuje ředitel na doporučení učitele 
 
Žáci, kteří nastoupili do výuky II. stupně bez předchozího absolvování I. stupně, jsou vyučováni nauce 
o hudbě během individuální výuky – na základě tematického plánu zaneseného v třídní knize. 

 

 

Učební plán  

Vyučovací předmět 
Hodinová dotace 

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

Hudební nauka 1 1 1 1 1   5 

Celkem 5 
 

Poznámka: viz učební plány všech studijních zaměření hudebního oboru. Výuka probíhá ve třídě od 5 
do 15 žáků. Vyšší počet žáků schvaluje ředitel. 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

1. ročník 
Žák: 

- dle svých dispozic, intonuje jednoduché lidové písně 
- rozlišuje dynamiku (piano X forte) 
- seznámí se s notovým písmem a se základními hudebními značkami (umí zapsat tóny 

v rozmezí  c1 – c2) 
- vytleskává jednoduché rytmické útvary v celém, dvoučtvrťovém a tříčtvrťovém rytmu 
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- ovládá noty celé, půlové a čtvrťové 
- učí se vnímavému poslechu hudby 

 
2. ročník 
Žák: 

- žák na základě poslechu rozeznává druhy hudebních nástrojů 

- orientuje se v notovém zápisu c – c3 

- ovládá stupnice Dur s křížky (kvintový kruh) a prohlubuje si znalosti akordů 

- zná tempová a dynamická označení 
- popíše základními intervaly a dokáže je pojmenovat 
- dokáže interpretovat jednoduchou píseň 
- rozvíjí si rytmické cítění, a sluchové a intonační dovednosti 

 
3. ročník 
Žák: 

- popíše základními intervaly a dokáže je pojmenovat, určit a vytvořit 
- dokáže rozlišit a zařadit hudbu různých slohů a stylů 
- ovládá stupnice Dur a moll 
- zná doškálné kvintakordy a jejich obraty 
- orientuje se v basovém klíči 

 
4. ročník 
Žák: 

- je seznámen s církevními stupnicemi 
- umí použít základní harmonické funkce (T, S, D) 
- ovládá rytmická cvičení v šestnáctinových notách (pomalé a rychlé tempo) 
- zná trioly 
- poznává a analyzuje intervaly obrácené 
- samostatně tvoří dominantní septakordy 
- rozeznává akordy Dur a moll 
- poznává hudební žánry, orientuje se v hudebních uskupení a seznamuje se základními 

hudebními formami 
 

5. ročník 
Žák: 

- umí zharmonizovat jednoduchou melodii 
- zná stupnice paralelní, stejnojmenné, chromatické, diatonické a staré 
- ovládá dominantní septakordy Dur a moll + obraty 
- zná hudební styly 20. Století (dodekafonie, aleatorika, ..) 
- analyzuje sluchem intervaly decimové 
- dokáže vytvořit vlastní melodii s doprovodem 
- čte noty v altovém klíči 
- je seznámen s hudebními formami 
- má svůj názor na různé hudební slohy a žánry 

 

 



14 
 

Studium pro dospělé 

Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace stanoví ředitel školy na základě 

individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 

 

 

 

5.1.3. Studijní zaměření - Hra na kytaru 

Studijní zaměření Hra na kytaru je realizováno v oblasti Hudební interpretace a tvorba individuální 
nebo skupinovou výukou 2 žáků v integrovaném hlavním předmětu Hra na kytaru a kolektivní výukou 
Hra v souboru. 

Součástí integrovaného hlavního předmětu jsou další předměty Hra z listu, Příprava k souhře, 
Elementární improvizace a Komorní hra, které vyučující za účelem naplnění očekávaných výstupů a 
směřování ke klíčovým kompetencím na základě individuálních potřeb žáka do výuky ve vhodném 
období a v potřebném rozsahu zařazuje a na vysvědčení samostatně hodnotí. 

 

Přípravné studium 

Žák: 

- zná jednotlivé části nástroje 
- je schopen správně držet nástroj 
- dodržuje správné postavení rukou  
- orientuje se na hmatníku v I. poloze na vrchních melodických strunách (E, H) 
- při práci pravé ruky používá úhoz s dopadem 

 

Základní studium I. Stupně 

Učební plán   

Vyučovací předmět 
Hodinová dotace 

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

Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 7 

*) Kolektivní hra   1 1 1 1 1 5 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   5 

Celkem 17 
 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

1. ročník 
Žák: 

- správně sedí, drží tělo a nástroj 
- má správné postavení pravé a levé ruky 
- ovládá hru pravé ruky (palec a prsty i-index, m-medium, a-anuar) 
- osvojil si úhoz tirando a apoyando 
- ovládá hru dvojhlasu součastně i rozloženě 
- orientuje se v 1. poloze 
- zvládá jednoduché melodie 
- hraje jednooktávové stupnice C dur a G dur v 1. poloze s použitím prázdných strun 

 
2. ročník 
Žák: 

- hraje úhozy apoyando a tirando + jejich kombinace 
- zvládá vícehlas v kombinaci všech prstů pravé ruky 
- si osvojil varianty sledu prstů pravé ruky při opakování tónu 
- umí akordy v trojhlasém i čtyřhlasém obsazení 
- rozlišuje dynamické odstínění (p, mf, f) 
- předvede stupnice Dur a moll v první poloze 

 
3. ročník 
Žák: 

- se při hře orientuje do V. pražce 
- ovládá stupnice hrané přes dvě oktávy 
- kadence bez použití barré 
- znalost základních harmonických funkcí 
- aplikace do hry jednoduchých doprovodů 
- znalost akordových značek 

4. ročník 
Žák: 

- zvládnutí vícehlasé hry s přihlédnutím k vrozené manuální zručnosti žáka 
- zvládnutí stupnice s výměnou polohy na hmatníku 
- ovládání malého barré 
- vibrato, tlumení tónů, staccato 
- improvizace jednoduchého doprovodu v základních funkcích 

 
5. ročník 
Žák: 

- žák rozeznává různé hudební žánry a stylová období 
- schopnost interpretovat skladby náročnějšího charakteru 
- dovednost jednoduché improvizace na dané téma 
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6. ročník 
Žák: 

- žák ovládá technická cvičení v složitějších rytmických, dynamických a úhozových variantách 
- značná vyspělost zručnosti a motorických schopností 
- orientace ve vyšších polohách spojená s uvědomělým čtením notopisu 
- plynulá výměna poloh 
- hra legata odtažného a vzestupného a jeho využití při hře etud a přednesových skladeb 

7. ročník 
Žák: 

- žák hraje plynule ve vyšších polohách a v základních tóninách 
- orientuje se v notovém zápisu i ve složitějších rytmech 
- interpretuje skladby obtížnějšího charakteru různých stylů a žánrů 
- uplatňuje se při hře v komorních seskupeních 

 
 

Základní studium II. Stupně 

Učební plán   

Vyučovací předmět 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r Celkem 

Hra na kytaru 1 1 1 1 4 

*) Kolektivní hra 1 1 1 1 4 

Celkem 8 

 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 
 

 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. ročník 
Žák: 

- žák doprovází podle notace i akordových značek 
- hraje kadence 
- vytváří vlastní doprovod podle svých individuálních schopností 
- je schopen jednoduché improvizace na dané téma (blues, rock and roll) 

2. ročník 
Žák: 

- žák ovládá tříoktávové stupnice jednohlasé 
- využívá velkého barré v kadencích 
- hraje přirozené flažolety 
- zdokonalil techniku pravé ruky v rozložených akordech 
- zvládá hru stupnic dur a moll 
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3. ročník 
Žák: 

- žák uplatňuje orientaci po celém hmatníku 
- hraje ve všech polohách 
- zná legato, melodické ozdoby, flažolety přirozené a umělé, repetování tónů, arpeggio 
- hraje stupnice dur a moll v rychlejším tempu a v různých úhozových a rytmických variantách 
- využívá kadence s teoretickou znalostí hraných funkcí 

4. ročník 
Žák: 

- žák ovládá intervalové stupnice (oktávy, decimy) 
- zná kadence s použitím vedlejších harmonických funkcí 
- hraje přednesové skladby odlišného charakteru a stylového období 
- ovládá hru z listu 
- při hře zachovává intonační čistotu 
- využívá kvality tónu a úhozu k interpretaci hudby v jemných barevných a dynamických 

odstínech 
- využívá pravidla a zákonitosti pro komponování vlastních skladeb lehčího charakteru 

 

Studium pro dospělé 

Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace stanoví ředitel školy na základě 

individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 

 

 

5.1.4. Studijní zaměření - Hra na klavír 

Učitelé ZUŠ se snaží vypěstovat v dětech kladný vztah k hudbě již od předškolního věku až do vyšších 
ročníků základní a střední školy a následně do dospělosti. Hra na klavír umožňuje dětem, mládeži i 
dospělým poznávat a interpretovat díla všech hudebních období, stylů a žánrů. Rozvíjí schopnost 
emocionálně prožívat a vyjadřovat nálady a city. 

Práce s dítětem vychází z přirozené potřeby předvádět se, proto je nedílnou součástí prezentace 
výsledků žáka na veřejnosti, pravidelné koncerty, účast na soutěžích, vzájemné výměnné koncerty, 
spolupráce s dětským nebo dospělým ochotnickým divadelním souborem, atd. 

Nedílnou součástí je seznámení s teoretickou stránkou hudby, včetně jejího vývoje a dějin hudby. 
Dítě se postupně seznamuje se zásadami hry na klavír a ovládání tohoto nástroje až po poznání a 
získání praxe ve čtyřruční nebo komorní hře. Toto vše vede k rozvoji hudebního cítění, umění výběru, 
posouzení a vnímání hudebních děl a rozšíření jejich kulturního a všeobecně hudebního rozhledu. Hra 
na klavír je na ZUŠ prováděna formou individuální výuky. 
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Přípravné studium 

Vzdělávání v přípravném studiu hře na klavír obsahuje rozvíjení předpokladů a dovedností žáků, které 

získali v předešlém studiu PHV. Žáci jsou vedeni ke kladnému vztahu k hudbě, elementárním 

návykům a dovednostem, důležitým pro další umělecký vývoj. Nezbytná je dobrá spolupráce s rodiči 

dětí, u kterých by měl být dozor nad domácí přípravou samozřejmostí. 

Žák: 

 zná klaviaturu, orientuje se podle oktáv na celé klávesnici 
 rozeznává hluboké, vysoké a střední tóny 
 rozlišuje druhy not a pomlk (od osminové po celou) 
 pozná melodii stoupající a klesající 
 hraje jednoduchou píseň portamentem, každou rukou zvlášť v C Dur. 
 melodii ovládá také střídáním rukou 

 

Základní studium I. Stupně 

Učební plán   

Vyučovací předmět 
Hodinová dotace 

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

Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 7 

*) Kolektivní hra    1 1 1 1 4 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   5 

Celkem 16 

 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

1. ročník 
Žák: 

- sedí správně u nástroje a při hře drží správně ruce 
- používá všechny typy úhozů (portamento, legato, staccato)  
- zvládá čtení a hru z not v G klíčí v rozsahu tří oktáv, v F klíči v rozsahu od E do e´. 
- rozšiřuje pětiprstovou polohu a připravuje se na hru stupnic 
- ovládá hru základních rytmických hodnot včetně osmin a umí si sám počítat 
- dokáže rozlišovat hru v základních dynamických značkách 
- umí tvořit zpěvný tón uvolněnou paží 
- užívá dudáckou kvintu (T, D) jako jednoduchý doprovod k písním 

2. ročník 
Žák: 

- upevňuje technické dovednosti, hraje stupnice durové 1. skupiny i s akordy 
- umí rozlišovat melodii od doprovodu (nezávislost rukou) 
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- užívá rytmický pedál 
- zdokonaluje se v rytmickém cítění (tečkovaný rytmus, triola, synkopa, šestnáctinové noty) 
- vyjadřuje bohatší dynamickou škálu (akcent, crescendo, decrescendo, mp, mf) 
- hraje se svým učitelem nebo se spolužákem čtyřručně 
- začíná se seznamovat se hrou z listu 
- dokáže doprovodit jednoduché písně základními harmonickými funkcemi 

3. ročník 
Žák: 

- zvládá notaci a hru v obou klíčích 
- umí tvořit zpěvný tón, správně frázovat a uvolněně dýchat 
- používá základní technické prvky (všechny úhozy, techniku legata a staccata u kláves i shora, 

hru dvojhmatů ve staccatu a legatu) 
- umí penalizovat rytmicky a začíná se synkopickým pedálem 
- je schopen dle typu skladby vyjádřit její obsah výrazovými prostředky 
- seznamuje se s polyfonní hrou a dbá na kultivovaný tón 
- rozvíjí hru zpaměti, z listu a čtyřruční hru 
- využívá různých doprovodných figurací při hře písní 

 
4. ročník 
Žák: 

- navazuje na dovednosti z předchozích ročníků, rozšiřuje hru o další technické a výrazové 
prvky 

- hraje stupnice moll s akordy 
- ovládá hru pasáží v rychlejším tempu 
- zdokonaluje polyfonní hru použitím melodických ozdob 
- rozlišuje interpretaci různých žánrů a stylů 
- je schopen transpozice písní do všech tónin 
- dokáže samostatně pracovat 
- hraje zpaměti i delší skladby 

 
5. ročník 
Žák: 

- upevňuje pianistické návyky a dovednosti 
- rozšiřuje klavírní techniku o další melodické ozdoby, chromatiku, arpeggio, hru oktáv 
- dokáže analyzovat stavbu skladby 
- orientuje se v polyfonní hře, vnímá plastické vedení hlasů 
- je směřován k tvoření krásného tónu a přirozeného frázování 
- zvládá hru větších forem (sonatina, rondo, variace) 
- poznává různé hudební žánry a stylová období 
- využívá svoji hudební představivost při studiu skladeb i doprovodech k písním 

 
6. ročník 
Žák: 

- je schopen svými technickými a výrazovými prostředky vyjádřit obsah určité skladby  
- orientuje se v interpretaci všech období a žánrech 
- zdokonaluje samostudium složitějších polyfonních skladeb 
- uplatňuje sluchovou sebekontrolu 
- zapojuje se do komorní hry a složitější hry z listu 
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7. ročník 
Žák: 

- využívá veškeré získané technické a výrazové dovednosti pro interpretaci daných skladeb 
- samostatně nastuduje zadanou skladbu 
- dokáže interpretovat přiměřeně obtížné skladby různých nálad s využitím citlivé dynamiky, 

frázování, tempové rozlišení, artikulací a agogikou 
- zvládá hru z listu 
- aktivně se zapojuje do čtyřruční a komorní hry 
- připravuje se systematicky na své absolventské vystoupení 

 
 

Základní studium II. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předmět 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r Celkem 

Hra na klavír 1 1 1 1 4 

*) Kolektivní hra 1 1 1 1 4 

Celkem 8 
 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 

 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. ročník 
Žák: 

- zvládá a využívá získané technické a výrazové prostředky při hře sólové, z listu a komorní hře 

- poradí si s notovým zápisem a jeho samotným nastudováním 

- využívá a zdokonaluje prstovou techniku, pohotovost při hře z listu a klavírním doprovodu 

- ovládá kultivovaný úhoz a rozlišuje kvalitní skladby 

- zahraje náročnější technické prvky hry na skladbách přiměřených jeho zkušenostem 

2. ročník 
Žák: 

- dokáže se vcítit do obsahu skladby, chápe jeho pojetí 

- užívá kultivovaný tón 

- interpretuje náročnější skladby, má cit pro výraz skladby 

- chápe a umí uplatňovat frázování a členění skladeb, které interpretuje 

- realizuje přednes v sólové hře i v komorní sestavě 

- orientuje se v polyfonních skladbách 

- ovládá rozlišení stylu skladby a zařazení do období, ve kterém vznikla 
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3. ročník 
Žák: 

- zahraje obtížnější rytmické útvary 

- samostatně se orientuje v notovém zápisu 

- zvládá dynamiku, má cit pro výraz skladby 

- umí používat portamento – legato – staccato – glissando 

- správně interpretuje dlouhé fráze 

- zvládne provedení rozsáhlejší skladby zpaměti 

- samostatně se orientuje ve snazší polyfonii 

- orientuje se v hudebních žánrech (klasika, jazz), vyjmenuje významné autory 

4. ročník 
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 interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů; tento svůj názor 

zformuluje a vyjádří, při hře zpaměti využívá znalosti o výrazu, harmonii, formě a obsahu 

hrané skladby 

- 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 

- disponuje sluchovou sebekontrolou při klavírní hře 

- zvládá kultivovaný tón a citlivě používá pedalizaci a dynamiku 
- připravuje se systematicky na své absolventské vystoupení 

 

Studium pro dospělé 

Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace stanoví ředitel školy na základě 

individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 

 

5.1.5. Studijní zaměření – Hra na keyboard 

Charakteristika předmětu 
 
Elektronické klávesy (keyboard) jsou moderním, klávesovým nástrojem s širokým záběrem uplatnění. 

Lze je využít jednak jako sólový nástroj, tak i jako doprovod pěveckých uskupení, orchestru nebo 
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jiných sólových hudebních nástrojů. Nejčastěji je spojován s populární hudbou, lze se sním však 

setkat i v tvorbě soudobých skladatelů. 

V rámci výuky, která zahrnuje také hru z listu a tvoření doprovodů k písním, rozvíjíme především 

muzikálnost a hudební představivost. Žáci si osvojují jak základy klavírní hry, tak i technickou stránku 

tohoto nástroje, který jim umožňuje interpretovat skladby různých stylů.  

Po zvládnutí základních technických problémů hry je možné zapojit žáka do komorní nebo souborové 

hry. Souborová hra je pro každého hráče velmi důležitá, protože upevňuje smysl pro rytmické cítění, 

seznámí žáka s náročnějšími skladbami a v neposlední řadě podporuje také morální stránky 

osobnosti, jako jsou smysl pro odpovědnost a přátelství.   

 

Přípravné studium 

Žák: 
- se seznamuje s nástrojem a jeho základní obsluhou 

- osvojuje si správné sezení u nástroje a postavení rukou na klaviatuře 

- orientuje se na klaviatuře v 5-ti prstové poloze 

- hraje portamento 

- zahraje jednoduché písně  

- reprodukuje jednoduché melodie dle sluchu 

 

Základní studium I. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Celkem 
1) Hra na keyboard 1 1 1 1 1 1 1 7 
2) Kolektivní hra    1 1 1 1 4 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   5 

Celkem 16 

 
1
)Poznámka: Předmět „Hra na keyboard“ se může vyučovat individuálně nebo ve skupině dvou, maximálně však 4 žáků. 

2
)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 

které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 

 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

1. ročník 
Žák: 

- orientuje se na klaviatuře 

- zvládá dle svých možností různé druhy úhozů (portamento, legato, staccato)   
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- hraje oběma rukama dohromady 

- při hře s automatickým doprovodem využívá funkci INTRO - ENDING 

- dokáže zahrát stupnice v jedné oktávě, akordy a jejich obraty (zvlášť) 

- zvládá zahrát jednoduché písně (v durových tóninách) s jednoprstým doprovodem 

2. ročník 
Žák: 

- hraje vybrané durové stupnice dohromady v protipohybu, tónický kvintakord a obraty zvlášť 
- hraje podklady a překlady 
- zvládá různé druhy úhozů (portamento, legato, staccato)   
- dokáže hrát podle základních akordických značek 
- hraje jednoduché lidové písně z listu 
- má přehled o základních zvukových barvách 
- používá větší škálu stylů a základní funkce automatického doprovodu, umí pojmenovat 

jednotlivé ovládací prvky nástroje 

3. ročník 
Žák: 

- hraje vybrané durové stupnice dohromady v rovném pohybu i protipohybu, tónický 
kvintakord a obraty dohromady, seznamuje se s mollovými tóninami a kadencí 

- zdokonaluje techniku hry a nezávislost rukou 
- dle potřeby využívá rozsah celé klaviatury 
- hraje skladby různých stylů a žánrů, vnímá jejich náladu a charakter a dokáže sám vhodně 

zvolit základní výrazové prostředky (rejstříky, tempo, doprovod)  
- seznamuje se s dalšími akordickými značkami, včetně dominantního septakordu 
- zvládá obtížnější rytmické útvary (synkopy, tečkovaný rytmus) 
- ovládá hru akordů jak v režimu jednoprstového doprovodu, tak i v trojhlase 
- využívá funkce INTRO, ENDING, FILL IN 

 

4. ročník 
Žák: 

- hraje vybrané mollové stupnice v protipohybu 
- zvládá obtížnější rytmické útvary (synkopy, tečkovaný rytmus) v rychlejších tempech 
- hraje skladby různých stylů a žánrů (klasické i populární hudby), dokáže sám vhodně zvolit 

základní výrazové prostředky (rejstříky, tempo, doprovod)  
- čte notový zápis v houslovém i basovém klíči 
- v rámci možností nástroje samostatně pracuje s dynamikou 
- dále zdokonaluje úhozovou a výrazovou techniku 
- je schopen souhry s jiným nástrojem 

 
5. ročník 
Žák: 

- hraje technicky náročnější skladby 
- je schopen sluchové sebekontroly 
- hraje melodické ozdoby, v doprovodu využívá i vedlejší kvintakordy 
- seznamuje se s jednoduchými polyfonními skladbami 
- s pomocí učitele využívá své dosud nabyté znalosti při tvorbě doprovodu k písním 
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6. ročník 
Žák: 

- k probíraným stupnicím hraje kadenci a dokáže ji využít při samostatné tvorbě doprovodu 
- hraje z listu přiměřeně obtížné skladby 
- vnímá náladu a charakter hraných skladeb, dokáže pracovat s dynamikou, agogikou a 

výrazem 
- má osvojeny návyky potřebné pro veřejná vystoupení 
- ovládá dovednosti v klavírní hře 

 
7. ročník 
Žák: 

- hraje durové i mollové stupnice přes 2 oktávy dohromady 
- při studiu vybraných přednesových skladeb pracuje samostatně 
- využívá interpretačních dovedností při hře skladeb složitějšího charakteru, skladeb s důrazem 

na harmonickou a melodickou přesnost, využívá dynamiku, tempová rozlišení, vhodnou 
artikulaci, frázování, agogiku 

- aktivně se zapojuje do hry souboru nebo komorní hry 
- připravuje se na absolventské vystoupení 

 
 
 

Základní studium II. Stupně 

Učební plán   

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r Celkem 
1) Hra na keyboard 1 1 1 1 4 
2) Kolektivní hra 1 1 1 1 4 

Celkem 8 

 
1
)Poznámka: Předmět „Hra na keyboard“ se může vyučovat individuálně nebo ve skupině dvou, maximálně však 4 žáků. 

2
)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 

které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 

 

 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 
1.- 2. ročník 
Žák: 

- dále rozvíjí technické i výrazové prvky hry 
- samostatně tvoří prstoklady k probíraným skladbám 
- hraje náročnější skladby různých stylových období 

 
3.- 4. ročník 
Žák: 

- při studiu skladeb pracuje samostatně 
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- aktivně se zapojuje do hry v souboru nebo komorní hry 

- zvládá korepetovat mladší žáky 

- připravuje se na závěrečné absolventské vystoupení 
 

Studium pro dospělé 

Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace stanoví ředitel školy na základě 

individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 

 

 

5.1.6. Studijní zaměření - Hra na akordeon 

Charakteristika předmětu 
 
Akordeon je v porovnání s ostatními hudebními nástroji nástrojem poměrně mladým. Patří do 

skupiny vícehlasých a škála jeho možností uplatnění je široká: Slyšet ho proto můžeme jako nástroj 

sólový, doprovodný i souborový, a to jak v hudbě lidové, tak v populární nebo klasické. Žáci hry na 

akordeon se v průběhu studia seznámí s každou zde jmenovanou oblastí hudby. Pokud je žákovi 

některý ze zmíněných žánrů bližší, je možné tomu repertoár v hodinách do jisté míry přizpůsobit.  

Výuka hry na akordeon je postavena tak, aby se žáci mohli posléze uplatnit jak v amatérské, tak i v 

profesionální sféře. V rámci výuky, která zahrnuje také hru z listu, tvoření doprovodů k písním a 

souborovou hru, rozvíjíme především muzikálnost a hudební představivost. 

Souborová hra je pro každého hráče velmi důležitá, protože upevňuje smysl pro rytmické cítění, 

seznámí žáka s náročnějšími skladbami a v neposlední řadě podporuje také morální stránky 

osobnosti, jako jsou smysl pro odpovědnost a přátelství.  Součástí výuky je účinkování na koncertech 

školy a interních přehrávkách oddělení. 

 

Přípravné studium 

Žák: 
- ovládá základní funkci měchu 
- orientuje se v 5-ti prstové poloze 
- je schopen správného postavení pravé ruky 
- zahraje jednoduché písně v pravé ruce 
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Základní studium I. stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

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

Hra na akordeon 1 1 1 1 1 1 1 7 

*) Kolektivní hra    1 1 1 1 4 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   5 

Celkem 16 

 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 

 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. ročník 
Žák: 

- žák si osvojil správné sezení a držení nástroje, základy vedení měchu 

- orientuje se na pravém manuálu, zná základní basy a akordy v levém manuálu (C, G, D, F) 

- zvládá souhru obou rukou 

- hraje durové stupnice C, G, D, A přes jednu oktávu zvlášť, kvintakordy melodicky 

- používá základní dynamiku – piano, forte 

- hraje jednoduché lidové písně podle sluchu 

2. ročník 
Žák: 

- žák ovládá hru legato, tenuto, staccato, rozšířenou polohu v pravé ruce – podkládání, hru 

dvojhmatových tercií 

- používá kvintový bas v akordickém doprovodu a mollový kvintakord 

- hraje durové stupnice C, G, D, A, F přes jednu oktávu dohromady a obraty kvintakordu 

- používá základní dynamiku piano, mezzoforte, forte, crescendo, decrescendo  

3. ročník 
Žák: 

- žák zvládá správné nasazení a zakončení tónu, plynulé měchové obraty, hru legato, staccato 

- je seznámen se základy agogiky 

- je schopen hry složitějších rytmů (synkopa, triola, tečkovaný rytmus) 

- rozlišuje základní typy tempa a dokáže používat metronom 

- hraje durové stupnice do 4 # a 4 b přes jednu oktávu dohromady a tříhlasé akordy s obraty 

harmonicky, taktéž dohromady 

- je schopen samostatné sluchové kontroly při hře 

- osvojil si nezávislost rukou 

- ovládá doprovod k jednoduchým písním za použití základních harmonických funkcí T, S, D 
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- je schopen hrát s učitelem jednoduché dvojhlasé skladby  

4. ročník 
Žák: 

- žák dokáže zahrát skladbu s prvky polyfonie, jednoduché melodické ozdoby, transponovat 

lidové písně 

- hraje mollové stupnice do 2 # a 4 b dohromady, kvintakord s obraty melodicky i harmonicky 

- používá rejstříkování 

- je schopen samostatně vytvořit improvizovaný doprovod podle akordických značek 

- zlepšil technickou zběhlost hry 

- bez obtíží se zapojuje v komorní hře – duo s učitelem či spolužákem, orientuje se ve svém 

partu 

- ovládá jednoduchou hru z listu a zpaměti 

5. ročník 
Žák: 

- žák je schopen používat různé výrazové prostředky, rejstříkování, plynulé vedení měchu, širší 

škálu úrovní dynamiky 

- ovládá všechny durové a mollové stupnice, včetně akordů s obraty 

- hraje melodické ozdoby a dvojhmaty 

- orientuje se v plném rozsahu melodické části nástroje 

- nadále zdokonaluje technickou vyspělost hry 

6. ročník 
Žák: 

- žák je schopen hrát z listu podle akordických značek, zahrát i složitější melodické ozdoby 

- hraje durové a mollové stupnice v protipohybu přes dvě oktávy legato i staccato, čtyřhlasý 

akord s obraty 

- rozlišuje interpretace různých stylů a žánrů 

- stále zlepšuje technickou a výrazovou kvalitu hry 

7. ročník 
Žák: 

- žák ovládá hru po technické i výrazové stránce 

- hraje durové a mollové stupnice různými způsoby, chromatickou stupnici, dominantní a 

zmenšený septakord 

- osvojil si techniku měchové artikulace a střídavého měchu 

- zvládá transponovat jednoduché skladby, hrát z listu a podle akordických značek 

- připravuje se na své absolventské vystoupení 
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Základní studium II. Stupně 

Učební plán   

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r Celkem 

Hra na akordeon 1 1 1 1 4 

*) Kolektivní hra 1 1 1 1 4 

Celkem 8 

 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 

 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

 
1.- 4. ročník 
Žák: 

- zvládá techniku střídavého měchu, velký rozklad akordů, dominantní a zmenšený septakord 
- je schopen hrát zpaměti 
- plně využívá technických a výrazových možností nástroje 
- zapojuje se v komorní hře s dalším akordeonem, popř. jiným nástrojem 
- jeho repertoár čítá skladby různých stylů a žánrů 
- získává hráčskou jistotu a dovede ji zúročit při svých vystoupeních 
- připravuje se systematicky na své absolventské vystoupení 

 

Studium pro dospělé 

Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace stanoví ředitel školy na základě 

individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 

 

 

5.1.7. Studijní zaměření - Hra na příčnou flétnu 

Charakteristika předmětu 

Příčná flétna je hudební nástroj se širokým využitím – uplatňuje se v sólové, komorní i orchestrální 

hře, v populární hudbě či jazzu. Repertoár pro příčnou flétnu je velmi bohatý, od barokních skladeb 

po tvorbu současných autorů. 

Během studia oboru Hra na příčnou flétnu si žáci osvojují zásady systematické práce s hudebním 

nástrojem, získávají znalosti a dovednosti (výrazové, technické) potřebné pro hru na tento nástroj, 

které uplatňují individuálně či v souborové hře. Žáci se postupně seznámí s flétnovým repertoárem 
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všech hudebních epoch a se skladbami nejrůznějších žánrů. Zároveň je kladen důraz na výchovu ke 

společenskému a veřejnému vystupování. 

Ke studiu jsou přijímání žáci od deseti let, potřebným předpokladem je určitá tělesná vyspělost a 

fyzické předpoklady, s hrou na příčnou flétnu však mohou začít i žáci nižšího věku, a to na nástroj se 

zahnutou hlavicí. 

Žáci získávají základní předpoklady pro možné následné studium na středních uměleckých školách 

typu konzervatoře či hudebních gymnázií, na středních pedagogických školách nebo pedagogických 

fakultách. 

 

Přípravné studium 

Žák: 
- osvojí si správný postoj při hře a držení nástroje, dýchání a tvoření tónu (viz. 1. ročník prvního 

stupně) 
- ovládá hru staccato, legato a některé druhy artikulace (kombinace obloučků a staccatových 

not  2+2, 3+1, 1+3) 
- hraje v taktech čtvrťových i osminových s použitím tečkovaného rytmu, synkopy a trioly i 

složitějších útvarů (kvintola, sextola…) 
- hraje technická cvičení, etudy a přednesové skladby v rozsahu tónů c1 – d3 a rozlišuje 

základní dynamiku 
 
 

Základní studium I. stupně   

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

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

Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 7 

*) Kolektivní hra    1 1 1 1 4 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   5 

Celkem 16 

 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 

 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. ročník 
Žák: 

- osvojí si správný postoj při hře na flétnu (uvolněné tělo, lokty u těla, zvednutá hlava, pružnost 
v kolenou) 

- ovládá také správné držení nástroje (volné prsty zahnuté „do obloučku“, volná zápěstí 
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- umí správně nasadit tón - na „T“, ovládá hru nasazovaně, legato a používá jednoduché 
artikulace (kombinace legata a nasazení 4 staccatové noty, 4 legatové, 2+2 v kombinaci) 

- využívá základy správné dechové techniky, i teoreticky zná způsob tvoření tónu a chápe 
význam správného dýchání pro hru na flétnu.  

- hraje v rozsahu d1 – c3, včetně půltónů, ovládá přefuk (tóny e2 – c3),  
- orientuje se v jednoduchých taktech (2/4, 4/4, 3/4) 
- ovládá notové hodnoty: celá, půlová, čtvrťová, osminová a pomlky 
- zná pojmy repetice, prima volta, sekunda volta 
- povědomí o péči o nástroj a jeho údržbě 
- v případě nižšího věku a menší tělesné vyspělosti hraje na zahnutou hlavici  

 
2. ročník 
Žák: 

- hraje technická cvičení a přednesové skladby různých žánrů v rozsahu tónů c1- d3 
- hraje v základních dynamických odstínech (p, f) 
- ovládá hru v osminových taktech a ve složitějších rytmech (tečkovaný rytmus, synkopa, triola) 
- je schopen hrát s učitelem lehká dvojhlasá cvičení a přednesové skladby 
- již bez problému používá přefuk, pohybuje se bez obtíží mezi dvěma oktávami a uplatňuje jej 

ve cvičeních 
- začíná se hrou jednoduchých stupnic (C dur, G dur, F dur), dbá na plynulý přechod mezi 

oktávami a stejnou kvalitu a barvu tónu ve spodní i ve vrchní části rejstříku 
- hraje ke stupnici tónický kvintakord, nasazovaně, v pomalém tempu 

 
3. ročník 
Žák: 

- zvětšuje dosavadní rozsah tónů na c1 – g3 
- hraje stupnice dur do 4 křížků a béček s důrazem na vyrovnanou techniku a kvalitu tónu, ke 

stupnicím přidává sekvence po 8 tónech,  
- kromě hry staccato a legato ovládá artikulační obměny (viz 1. ročník a nové – 3+1, 1+3, 

1+2+1) 
- přidává tónický kvintakord a dominantní septakord v rozsahu, který zatím zná 
- hraje etudy a přednesové skladby různých žánrů i různých stylových období 
- ovládá hru staccato a uplatňuje jej v etudách i přednesových skladbách 
- seznámil se s jednoduchými melodickými ozdobami (nátryl, opora, příraz, trylek) a dokáže je 

prakticky použít 
- rozšířil schopnost hry v širších tempových a dynamických rozlišeních 
- bez problémů se zapojuje do souborové hry (skladby úměrné obtížnosti) – dua s učitelem, 

tria, orientuje se ve svém partu 
 
4. ročník 
Žák: 

- prohlubuje práci na kvalitě tónu a intonační čistotě hry 
- pracuje na čistotě nasazení ve všech oktávách 
- zlepšil technickou zběhlost hry 
- hraje stupnice dur a moll do 4 křížků a béček, akordy: tónický kvintakord a dominantní 

septakord v rozsahu c1 – a3 
- interpretuje složitější a delší, i několikavěté skladby (např. sonáty) v rozsahu c1 – a3 
- v hrané skladbě správně analyzuje jednotlivé fráze a dokáže vhodně umístit nádechy 
- je schopen hrát bez problémů v komorním souboru 



31 
 

- ovládá hru z listu (přiměřeně těžkých skladeb) 
 
5. ročník 
Žák: 

- zdokonaluje dechovou techniku, efektivně hospodaří s dechem, prodloužil výdrž dlouhých 
frází   

- ovládá hru vzdálených tónů v legatu 
- zvládá hru složitějších rytmických útvarů (kvintola, sextola…) 
- všechny stupnice (včetně akordů) hraje v rychlejším tempu v rozsahu tónů  c1 – a3 
- osvojil si hru dalších melodických ozdob (obal, skupinka) 

 
6. ročník 
Žák: 

- stále zlepšuje kvalitu tónu a zvyšuje technickou úroveň 
- stupnice, etudy a přednesové skladby hraje v rychlejším tempu v rozsahu tónů c1- b3 
- při studiu skladeb dotváří výrazové prostředky 
- hraje skladby všech stylových období 
- seznamuje se s dvojitým staccatem 
- stále zlepšuje schopnosti souborové hry, zapojuje se i ve větších souborech (kvarteta, 

kvinteta) 
 
7. ročník 
Žák: 

- hraje v celém rozsahu flétny c1- c4 
- ovládá dvojité staccato 
- rozšířil výrazové prostředky v oblasti dynamiky i agogiky 
- je schopen hry základních alikvotních tónů 
- interpretuje technicky náročnější skladby 
- po 7 letech studia a četných vystoupeních sólových i v komorních souborech získává hráčskou 

jistotu a připravuje se na absolventské vystoupení 

 

 

Základní studium II. stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r Celkem 

Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 4 

*) Kolektivní hra 1 1 1 1 4 

Celkem 8 

 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

1. ročník 
Žák:  

- obohatí artikulaci o dvojité staccato 
- zahraje z listu snadné části barokní suity či sonáty 
- zapojuje do hry chromatické postupy 
- zapojí se do komorní hry 

2. ročník 
Žák:  

- rozvine techniku dvojitého staccato, prakticky ho využije v přednesové skladbě či etudě 
- je schopen stylově interpretovat skladby z období baroka, klasicismu, romantismu i 20. století 
- seznamuje se s vibratem 
- poslechem nahrávek významných flétnistů a souborů poznává výrazové prostředky a uplatní 

je v sólové i komorní hře 

3. ročník 
Žák:  

- má vyrovnanou prstovou techniku a zlepšuje výraz interpretovaných skladeb 
- pracuje na vyrovnaném vibratu, postupně jej začíná používat při realizaci skladby 
- využívá pomocných hmatů 
- ovládá oktávovou transpozici 
- seznamuje se se swingovým frázováním 

4. ročník 
Žák:  

- interpretuje skladby všech období po 20. století a využívá i moderní flétnové techniky (např. 
frulato) 

- používá vibrato, dokáže sám posoudit, ve kterých místech skladby jej použít a jakým 
způsobem 

- orientuje se ve značkách fléten 
- zúročí dovednosti a zkušenosti jedenáctiletého studia k realizaci absolventského koncertu a 

podílí se na jeho organizaci 
- připravuje se systematicky na své absolventské vystoupení 

 

Studium pro dospělé 

Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace stanoví ředitel školy na základě 

individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 
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5.1.8. Studijní zaměření - Hra na zobcovou flétnu 

Charakteristika předmětu 

Během studia hry na zobcovou flétnu žák rozvíjí svůj talent, motorické, psychické aj. dovednosti dle 

svých individuálních dispozic. Docházka do ZUŠ přinese žákovi dobrý kulturní základ do života, aby 

dokázal z nabytých vědomostí vytěžit co nejvíce, aby je dokázal předávat dál v rodině, ve škole, 

v zaměstnání a ukázal, že umí něco navíc. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými 

hudebními slohy a jejich repertoárem. Získané znalosti a dovednosti uplatňuje v individuálně 

zvoleném předmětu. Od 4. ročníku I. stupně lze k zobcové sopránové flétně přiřadit také výuku hry 

na altovou nebo tenorovou, příp. basovou zobcovou flétnu podle individuálních schopností, 

dovedností a umělecké vyspělosti žáka. 

 

Přípravné studium 

žák: 
- Žák si osvojí správný postoj při hře a držení nástroje, dýchání a tvoření tónu 
- Řádně procvičuje dechová cvičení a cviky na uvolnění rukou 
- Orientuje se v jednoduchých taktech 
- Ovládá noty: celá, půlová, čtvrťová, osminová a pomlky 
- Ovládá hru nasazovaně, vázaně a staccato v taktech čtvrťových a osminových s použitím 

tečkovaného rytmu a synkopy 
- Hraje písně a skladby v rozsahu tónů c1 - a2 (s půltóny b1, fis1, fis2, cis2) a rozlišuje základní 

dynamiku (p, f) 
- Osvojuje si základy komorní hry 

 
 
Základní studium I. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r Celkem 
1)Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 7 
2) Kolektivní hra   1 1 1 1 1 5 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   5 

Celkem 17 

 
1
)Poznámka: Předmět „Hra na zobcovou flétnu“ se může vyučovat individuálně nebo ve skupině dvou, maximálně však 4 

žáků. 
2
)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 

které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

1. ročník 
Žák: 

- zvládá správné držení nástroje a dodržuje doporučený postoj při hře - využívá uvolněné tělo, 
ruce, malíčky směřující nahoru od flétny, atd. 

- ovládá základní principy dýchání, které neustále prohlubuje co do délky a kvality nádechů, 
výdechů 

- zvládá základní způsoby nasazení tónů a artikulace 
- používá dechová cvičení, správné a vhodné nadechování 
- orientuje se V  2/4, 3/4, 4/4 taktu 
- umí noty (celá, půlová, čtvrťová nota) a k nim náležící pomlky 
- je seznámen s notou osminovou + pomlka 
- ovládá a orientuje se ve stupnicích C Dur a F Dur 
 
2. ročník 
Žák: 

- dodržuje správné zásady hry, viz.1r. 
- správně artikuluje (staccato, tenuto, legato) 
- ví co je předtaktí, repetice, prima volta, sekunda volta 
- ovládá tečkovaný rytmus čtvrťová s tečkou + osminová 
- ovládá a orientuje se v tóninách C, G, F, + tonický kvintakord + obraty kvintakordu + velký rozklad 
- orientuje se v dynamickém označení (p, mf, mp, f) 
- používá základních výrazových prostředků (crescendo, decrescendo) 
- orientuje se v taktech 6/8, 3/8, 2/2, 3/2 
- ovládá přefukované tóny do tónu G2 
 
3. ročník 
Žák: 

- dodržuje správné zásady hry, viz.1r. 
- správně artikuluje (staccato, tenuto, legato) 
- ovládá rytmus (synkopa, triola) a ví co je ligatura 
- ovládá a orientuje se v Durových tóninách C, G, C, Es Dur a mollových tóninách a, e, d + tonický 

kvintakord + obraty kvintakordu + velký rozklad 
- orientuje se v dynamickém označení (p, mf, mp, f) 
- orientuje se v přednesovém označení (dolce, cantabile, espressivo, grazioso) 
- orientuje se v tempovém označení (presto, vivo, adagio, lento, ritenuto)  
- rozvíjí hudební cítění v kolektivu (dueta, tria) 
- rozeznává od sebe základní formové rozdíly mezi lidovou písní, barokními formy (Rondo aj.) 

formy moderních písní 
- prezentuje své dovednosti za doprovodu klavíru také na veřejnosti 
- rozpoznává od sebe hudební formy (lidová píseň, stará hudba, moderní písně 
 
4. ročník 
Žák: 

- dodržuje správné zásady hry, viz.1r. 
- správně artikuluje a rozvíjí hudební cítění také za pomoci - staccato, tenuto, legato 
- ovládá hru šestnáctinových not v pomalejším tempu 
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- ovládá a orientuje se v Durových tóninách C do Es, As, A, E Dur a mollových tóninách a moll do g, 
b, fis, cis moll + tonický kvintakord + obraty kvintakordu + velký rozklad a malý rozklad 

- plynule využívá rytmus synkopa, triola 
- orientuje se v základních hudebních formách (Menuet, Pochod, Valčík, Kánon, aj.) a současně se 

věnuje moderním skladbám (Vyšší populár, písně z pohádek, aj.) 
- samostatně vystupuje na koncertech a je schopen interpretovat skladby zpaměti bez asistence 

učitele 
- procvičuje hru z listu během vyučovací hodiny 
 
5. ročník 
Žák: 

- zvládne základy hry na altovou flétnu (v rozsahu oktávy)  
- vycítí náladu skladby a přizpůsobí tomu tempo a artikulaci 
- v hrané skladbě správně analyzuje jednotlivé fráze a správně umísťuje nádechy v rámci celé 

skladby. 
- dokáže použít melodické ozdoby (příraz, trylek, nátryl, odraz) 
- zdokonaluje hru v komorním souboru  
- ovládá 16tinové hodnoty 
- ovládá a orientuje se v Durových tóninách C do Es, As, A, E Dur a mollových tóninách a moll do g, 

b, fis, cis moll + tonický kvintakord + obraty kvintakordu + velký a malý rozklad 

 
6. ročník 
Žák: 

- začíná ovládat melodické ozdoby nátryl, příraz, odraz, trylek, obal  
- rozvíjí své dovednosti ve hře na altovou flétnu v rozsahu 1 a půl oktávy (f1 - c3) 
- dokáže použít melodické ozdoby (opora, nátryl, obal, mordent) 
- uplatňuje ve hře základy tanečního a swingového frázování  
- dokáže barevně a intonačně podřídit svoji hru zvuku komorního souboru nebo nástrojové 

skupině velkého souboru 

7. ročník 
Žák: 

- ovládá melodické ozdoby a je schopen si hudebně dozdobit svůj přednes 
- hraje v celém rozsahu altové flétny (f1 - f3) 
- dokáže střídat C a F flétny 
- vystihne výrazovými prostředky (dynamika, agogika) náladu a charakter interpretované skladby 
- hraje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů 
- připravuje se na absolventské vystoupení 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Základní studium II. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r Celkem 
1)Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 4 
2) Kolektivní hra 1 1 1 1 4 

Celkem 8 

 
1
)Poznámka: Předmět „Hra na zobcovou flétnu“ se může vyučovat individuálně nebo ve skupině dvou, maximálně však 4 

žáků. 
2
)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 

které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 
 

 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

1. ročník 
Žák: 

- v praxi aplikuje poznatky získané poslechem nahrávek renomovaných českých a světových 
interpretů a souborů. Porovná styly a interpretaci 

- samostatně nastuduje a provede středně obtížnou barokní sonátu 
- uplatní se v komorním souboru v různých nástrojových kombinacích 

2. ročník 
Žák: 

- doplní svou techniku o dvojité staccato a vhodně využívá alternativní a trylkové hmaty 
- dále zdokonaluje využití melodických ozdob 
- uplatní v komorním souboru jazzové a swingové frázování 

3. ročník 
Žák: 

- poradí si s interpretací soudobých skladeb a aplikuje moderní techniky hry (frulato, sputato aj.) 
- přizpůsobí prstovou a dechovou techniku menzuře tenorové nebo basové flétny 
- používá tenorovou nebo basovou flétnu v kvartetu zobcových fléten 

4. ročník 
Žák: 

- zúročí dovednosti a zkušenosti 11letého studia k realizaci absolventského koncertu, na němž 
provede skladby různých stylových období a nástrojových obsazení  

- orientuje se ve značkách fléten a sám objektivně posoudí kvalitu nástroje 
- připravuje se systematicky na své absolventské vystoupení 
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Studium pro dospělé 

Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace stanoví ředitel školy na základě 

individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 

 

 

5.1.9. Studijní zaměření - Hra na klarinet 

Charakteristika předmětu 

Žák si během studia osvojí základy hry na klarinet, které dále rozvíjí dle svých individuálních 

schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem. 

Do předmětu Hra na klarinet jsou běžně přijímáni žáci v případě, že žák je vybaven potřebnými 

fyzickými předpoklady, příp. disponuje vhodnými technickými prostředky (např. plastový klarinet), je 

možné jej přijmout i v nižším věku. 

Přípravné studium 

žák: 
- žák si osvojí správný postoj při hře a držení nástroje, dýchání a tvoření tónu 
- řádně procvičuje dechová cvičení a cviky na uvolnění rukou 
- orientuje se v jednoduchých taktech 
- ovládá noty: celá, půlová, čtvrťová, osminová a pomlky 
- ovládá hru nasazovaně, vázaně a staccato v taktech čtvrťových a osminových 
- Hraje písně a skladby v rozsahu tónů c1 - c2 a rozlišuje základní dynamiku (p, f) 
- osvojuje si základy komorní hry 

 

 
Základní studium I. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

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

Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1 1 7 

*) Kolektivní hra    1 1 1 1 4 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   5 

Celkem 16 
 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

1. ročník 
Žák: 

- zvládá správné držení nástroje a postoj při hře 
- dbá na bránicové dýchání 
- k tvoření tónu používá hlásky t, d 
- se rozehrává vydržovanými tóny 
- správně zapojuje mimické svaly 
- zodpovědně se věnuje domácí přípravě (prstová cvičení, sfoukávání svíčky, bublání brčkem 

do vody) 

2. ročník 
Žák: 

- podle dechových dispozic rozvíjí bránicové dýchání (hluboké nadechování, cvičení „teplý 
dech“ na zrcadlo apod.) 

- klade důraz na barvu tónu 
- zkvalitňuje tónu představu nástroje na základě hudebních nahrávek 
- umí prakticky uplatnit další nabyté teoretické znalosti z předmětu Nauka o hudbě, rozezná 

další drobnější hodnoty not a pomlk 

3. ročník 
Žák: 

- hraje stupnice zpaměti + kvintakordy a obraty 
- používá základní dynamiku a artikulaci (legato, portamento) 
- rozlišuje běžná tempová a dynamická označení, je schopen podat zvukově kvalitní tón včetně 

jeho dynamických odstínů a rozsahů podle svých individuálních možností a schopností 
- osvojil si hru přefukovaných tónů, rozšířil hru v tónovém rozsahu d1 – g2, dokáže 

prohlubovat všechny tyto prostředky při hře vybraných cvičení a etud i přednesových skladeb 
- interpretuje snadné a drobnější skladby různých slohových období, dokáže zahrát melodii 

podle sluchu a lidové písně zpaměti přiměřeně podle svých individuálních možností a 
schopností 

- hraje s učitelem dvojhlasné písně 

4. ročník 
Žák: 

- rozezná běžná výrazová a agogická označení, aplikuje všechny dosud získané poznatky 
z předmětu Nauka o hudbě 

- rozšířil hraný tónový rozsah nástroje dle individuálních schopností od c1 – a2, je schopen 
prohlubovat dále techniku dýchání a techniku souhry prstů s jazykem, artikulaci v různých 
rytmických obměnách a tempech, rozvíjí tuto techniku ve vybraných etudách  

- hraje stupnice Dur a moll do 4#, 4b + kvintakordy a obraty 
- zvládá hru z listu v tempu a s výrazem (především lehčí skladby) 
- interpretuje vybrané přednesové skladby různých žánrů přiměřené obtížnosti podle svých 

individuálních možností a schopností 
- je schopen souhry s jinými hudebními nástroji, účastní se komorní nebo souborové hry 
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5. ročník 
Žák: 

- zvládá stupnice Dur a moll do 7#, 7b + kvintakordy, obraty a septakordy 
- procvičuje s učitelem transponování in C a in A 
- orientuje se v interpretaci běžných melodických ozdob, ovládá různé artikulační způsoby 

v kombinaci s prstovou technikou 
- rozvíjí správnou intonaci svého nástroje v celém tónovém rozsahu užívaném dle svých 

individuálních schopností, rozšířil hraný tónový rozsah po c3 
- předvede již obtížnější skladby v předepsaném tempu a dynamice 
- je schopen vyhledat si skladby a samostatně nastudovat přiměřeně svým individuálním 

schopnostem a možnostem 

6. ročník 
Žák: 

- zvládá stupnice Dur a moll do 7#, 7b 
- osvojil si základy techniky nátiskového vibrata, dokáže podat kvalitní tón s využitím plné 

dechové opory v celém svém užívaném tónovém rozsahu nástroje, rozvíjí a upevňuje hru v 
krajních polohách nástroje, rozšířil hraný rozsah po e3 

- ovládá chromatickou stupnici a celotónové stupnice 
- ovládá kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy v obratech a artikulacích 
- využívá výrazové a technické schopnosti 
- hraje skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních schopností 
- ovládá základy transpozice 

7. ročník 
Žák: 

- ovládá všechny Dur a moll stupnice, chromatickou stupnici a celotónové stupnice 
- procvičuje kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy v obratech a artikulacích 
- používá elementární transpozice (in A, in C) 
- orientuje se v hudebních obdobích, stylech a žánrech 
- využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje 
- interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních 

schopností 
- uplatňuje se při hře v komorních, souborových nebo orchestrálních uskupeních 
- zakončí I.stupeň studia absolventským koncertem 

 

Základní studium II. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r Celkem 

Hra na klarinet 1 1 1 1 4 

*) Kolektivní hra 1 1 1 1 4 

Celkem 8 

 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 
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Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

1. + 2. ročník 

Žák:  

- na základě všech svých doposud získaných znalostí a dovedností umí a dokáže uplatnit 
všechny technické i výrazové prostředky při hře v celém rozsahu nástroje 

- dokáže věnovat dostatečně patřičnou péči svému nástroji a zvládá samostatně řešit technické 
problémy spojené s nástrojem 

- s jistotou se orientuje v notovém zápisu nejrůznějších skladeb, hledá svůj vlastní hudební 
výraz při studiu a interpretaci dané skladby, vyhledává skladby i podle svého vlastního výběru 

- umí vytvořit, rozlišovat a pracovat s různou zvukovou barvou tónu a jeho kvalitou, dokáže ve 
skladbě najít a využívat vhodná místa pro nádechy bez přerušování frází 

 
3. + 4. ročník 
Žák: 

- využívá plně výrazových a tempových prostředků, dynamických rozsahů svého nástroje 
stupňovitě i terasovitě, orientuje se v prostředcích moderní techniky a dokáže podle svých 
možností zapojit tyto prostředky do své hry na nástroj – např. vibrato, frulato 

- prohlubuje dále dechovou techniku, frázování a artikulační techniku při hře všech stupnic dur 
i moll včetně příslušných kvintakordů, septakordů a jejich obratů, lze využít i při procvičování 
pentatonických a bluesových stupnic, též při hře vybraných etud a přednesových skladeb 
různých stupňů obtížnosti podle svých individuálních schopností a dovedností, osvojil si 
techniku dvojitého staccata a základy swingové artikulace 

- orientuje se v různých slohových obdobích, rozlišuje mezi jednotlivými obdobími a jejich 
skladebnou technikou, dokáže samostatně nastudovat vybranou přednesovou skladbu a 
využít v ní výrazových i technických prostředků hry, využívá při tom i svých posluchačských 
zkušeností 

- podle svých možností se aktivně účastní hry v komorních a souborových seskupeních, využívá 
při tom všechny své zkušenosti, znalosti i dovednosti, podílí se na vytváření a obohacování 
výsledného společného zvuku i výrazu interpretovaných skladeb 

- připravuje se systematicky na své absolventské vystoupení 
 

Studium pro dospělé 

Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace stanoví ředitel školy na základě 

individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 

 

 

 

5.1.10. Studijní zaměření – Sólový zpěv 

Charakteristika předmětu: 

Sólový zpěv umožní žákovi rozvoj správných pěveckých návyků, umocní jeho pěvecko-umělecký 

talent (nadání pro zpěv) a přivede jej k vyspělému technicko-uměleckému projevu. Sólový zpěv 
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usiluje o vytvoření zvukově kvalitního, kultivovaného hlasu přiměřeného rozsahu s dynamickou 

škálou, pohyblivostí a správnou hudební i fonetickou artikulací. 

Žák navštěvující sólový zpěv se učí správně interpretovat klasický, historicky poučený nebo populární 

repertoár. 

Sólový zpěv klade důraz na spojení pěveckého projevu s pohybovou a hereckou průpravou. 

 

Přípravné studium 

Žák: 
- Ovládá pěvecký nádech a prodloužený výdech při motivačních dechových cvičení 
- Rozlišuje rovný X nahrbený X zpěvný X uvolněný postoj 
- Zvládá na motivačních cvičení rozezvučnění předních hlavových rezonátorů 
- Rozlišuje základní dynamiku (p, mf, f) a tempové změny 
- Interpretuje zpaměti lidovou a dětskou píseň 

 
 
Základní studium I. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

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

Sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 7 

*) Kolektivní hra    1 1 1 1 4 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   5 

Celkem 16 

 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 

 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

1. ročník 
Žák: 

 má správný postoj a zvládá jednotlivé fáze pěveckého dýchání 

 je schopen měkkého nasazení tónu, „nekopíruje“, učí se zřetelně artikulovat a dodržovat 
fráze 

 zarecituje s výrazem a zpaměti jednoduchou dětskou báseň 

 používá jednoduché výrazové prostředky k vyjádření obsahu písně 

 předvede zpaměti lidovou a umělou píseň 
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2. ročník 
Žák: 

 ovládá základní dechová cvičení s ohledem na své dispozice a hlasová cvičení ve svém 
přirozeném rozsahu oktávy 

 srozumitelně artikuluje 

 zpřesňuje intonaci a dodržuje rytmus, metrum 

 interpretuje zpaměti bez doprovodu jednoduchou lidovou píseň 

 je schopen předvést umělou píseň s doprovodem 
 
3. ročník 
Žák: 

 při přednesu udržuje správný pěvecký postoj 

 správně koordinuje dechové svalstvo 

 uvědomuje si přední dechové prostory, volně nasazuje tóny 

 dbá na čistou intonaci a pregnantní artikulaci 

 rozlišuje základní výrazové prostředky, dynamické spektrum a agogiku 

 interpretuje písně odpovídající jeho věku, technickým schopnostem, přirozenému hlasovému 
rozsahu a inteligenci 

 
4. ročník 
Žák: 

 vědomě provádí elementární dechová a hlasová cvičení 

 zdokonaluje svoji pěveckou techniku uvědomělým zapojováním, případně ovládáním kosto-
abdominálního dýchání a vědomým uplatňováním opřeného nasazení zónu 

 rozšiřuje svůj hlasový rozsah 

 zná a realizuje zásady hlasové a duševní hygieny 

 je schopen svými technickými a výrazovými prostředky vyjádřit charakter a styl vokální 
kompozice 

 
5. ročník 
Žák: 

 je schopen přednesu hlasového cvičení v rozšířeném rozsahu 

 intonuje základní intervaly 

 zdokonaluje správné provedení legata, staccata, ripenuta a martellata 

 ovládá svůj standardní repertoár a dokáže jej propojit s pohybovou nebo hereckou akcí 

 vysvětlí zásady chování při veřejných vystoupeních (účinkující, divák, reciprocita) a snaží se 
jimi řídit 

 
6. ročník 
Žák: 

 provádí hlasová cvičení ve stávajícím rozsahu, dovede se samostatně rozezpívat, rozeslyšet, 
případně rehabilitovat 

 uvědomuje si nutnost přirozeného uměleckého růstu 

 uvědoměle využívá hlavové a přední obličejové rezonátory 

 na základě sluchové kontroly koriguje vyrovnanost vokálů 

 interpretuje vokální skladby různých stylů a žánrů odpovídající jeho zkušenostem, naturelu a 
hlasovým možnostem 
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 při interpretaci používá také mikrofon 

7. ročník 
Žák: 

 dovede samostatně cvičit 

 zodpovědně se připravuje k výkonu 

 uvědomuje si případné chyby a eliminuje je 

 soustředěně používá kosto-abdominální dýchání a appoggio 

 podle svých dispozic propojuje hlasové rejstříky a mixuje rezonance 

 

 

Základní studium II. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r Celkem 

Sólový zpěv 1 1 1 1 4 

*) Kolektivní hra 1 1 1 1 4 

Celkem 8 

 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 

 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

1. ročník 
Žák: 

 uvědoměle propojuje hlasovou a dechovou techniku 

 rozšiřuje rozsah a znělost hlasu 

 podílí se na výběru repertoáru, volí skladby podle svých možností a zájmů 

 používá fantazii a imaginaci 

 je schopen jevištní interpretace 

2. ročník 
Žák: 

 ve stávajícím rozsahu používá vyrovnaný hlas 

 uvědoměle pracuje s hlasovou a dechovou technickou, automatizuje pohybové chody 

 volí přiměřené prostředky k vyjádření charakteru a stylu skladby, je schopen práce s textem 

 uplatňuje znalost pěveckých technik při interpretaci skladeb různých období a žánrů i nad 
rámec své individuální socializace 

3. ročník 
Žák: 

 uplatňuje zásady hlasové a duševní hygienu, vysvětlí základy fyziologie a anatomie hlasu 
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 je schopen objasnit speciální pěvecké termíny 

 ovládá zpěv vícehlasu a orientaci ve složitějším notovém zápisu 

 předvede plynulou kantilénu a smysl pro výstavbu fráze 

 intonuje intervalové skoky 

 je schopen dle znalostí hudby a historie vystupovat v kostýmu 

4. ročník 
Žák: 

 je schopen na základě svých historických, filozofických a všeobecných znalostí hudby 
samostatného studia skladby 

 na základě znalostí různých pěveckých a hudebních stylů dokáže kriticky zhodnotit 
poslouchanou vokální skladbu 

 sám se objektivně hodnotí 

 dovede zpívat „Prima vista“ jednoduché skladby 

 připravuje se systematicky na své absolventské vystoupení 

 

Studium pro dospělé 

Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace stanoví ředitel školy na základě 

individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 

 

 

 

5.1.11. Studijní zaměření – Komorní zpěv 

Charakteristika předmětu 

Rozvíjí intonační, rytmickou a harmonickou představivost. Prohlubuje žákovo potenciál pro vícehlas 

tak, aby sledoval a akceptoval, flexibilně reagoval na hlasy ostatních. 

Komorní zpěv učí žáka vyrovnat se s menšími intonačními a rytmickými diferencemi a dynamicky, 

výrazově se sjednotit s ostatními zpívanými hlasy. Komorní zpěv v praxi seznámí žáka s vícehlasou 

hudbou od vícehlasu raného po současnou tvorbu. 

Komorní zpěv využívá individuálních, technických, hlasových a výrazových dispozic jednotlivých žáků 

při požadavku vyrovnanosti komorního profilu souboru. 

V předmětu vedeme žáka ke etickému chování a kázni, sebekontrole v oblasti přesné intonace a 

rytmu v horizontálním i vertikálním směru, k uvědomělému podřízení přílišného osobitého 

sólistického projevu, možnostem pěveckých partnerů, a tím k zájmům celého kolektivu. 
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Komorní zpěv umožňuje dokonalé propracování technických, výrazových detailů, zvyšuje kvalitu 

uměleckého projevu jednotlivce, i míru zodpovědnosti za konečný umělecký výsledek. 

Komorní zpěv umožňuje spojení žáků všech věkových kategorií, propojení pěveckého projevu 

s pohybem a hereckou akcí a nastudování větších hudebně dramatických celků 

 

Přípravné studium 

Žák: 
- ovládá dechová a motivovaná dechová cvičení přiměřené obtížnosti 
- zvládá rytmizaci dětského textu a jeho pohybové vyjádření 
- rozliší základní dynamické odstíny a tempové změny 
- dbá na správné držení těla 
- předvede zpaměti lidovou a dětskou píseň 

 
 
Základní studium I. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

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

Komorní zpěv 1 1 1 1 1 1 1 7 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   5 

*) Kolektivní hra    1 1 1 1 4 

Celkem 16 
 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 

 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. ročník 
Žák: 

- zvládá správný pěvecký postoj a fáze pěveckého dýchání 
- měkce nasazuje tóny, neforsíruje, srozumitelně artikuluje, dodržuje fráze 
- zvládá ostinátní doprovod na jednom tónu 
- interpretuje zpaměti lidovou a umělou píseň 

2. ročník 
Žák: 

- provede motivovaná základní dechová cvičení dle svých stávajících možností a motivovaná 
hlasová cvičení ve svém přirozeném rozsahu v rozpětí oktávy 

- pregnantně artikuluje 
- dbá na čistou intonaci a přesný rytmus a metrum, ovládá různá doprovodná rytmická pásma 
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- reaguje na dirigentova gesta 

3. ročník 
Žák: 

- při pěveckém projevu udrží správný postoj 
- koordinuje dechové svalstvo 
- uvědomuje si přední obličejové prostory, volně nasazuje tony 
- rozlišuje základní výrazové  prostředky, dynamické spektrum a agogiku, ovládá ostináto a 

kánon 

4. ročník 
Žák: 

- vědomě používá kosto-abdominální dýchání 
- zná a realizuje zásady hlasové a duševní hygieny 
- intonuje základní intervaly, přizpůsobuje svůj hlas a ladí ve dvojhlase 
- využívá adekvátní výrazové prostředky 

5. ročník 
Žák: 

- předvede hlasová cvičení v rozšířeném rozsahu v základních typech pěvecké artikulace 
(legato, staccato, ripetuto, martellato) 

- rozlišuje sylabický a vokalizovaný zpěv 
- orientuje se v tónovém zápisu a struktuře jednoduché vícehlasé partitury 
- přistupuje zodpovědně k vytváření společného výsledku 

6. ročník 
Žák: 

- provádí hlasová cvičení v celém svém stávajícím rozsahu 
- dovede se samostatně rozespívat 
- uvědoměle využívá hlavové a přední obličejové rezonátory 
- přizpůsobuje svůj hlas partnerům, vedoucímu hlasu (plastika + dynamika) 
- zvládá kombinace a alternace hlasů v trojhlase 

7. ročník 
Žák: 

- dovede samostatně cvičit připravenost k výkonu  a korigovat vlastní chyby 
- soustředěně používá „Canto sul fiato a voce di testa“, propojuje rejstříky, mixuje rezonance 
- vnímá vyváženost jednotlivých hlasů čtyřhlasé partitury 
- je schopen nastudovat a provést part jevištního hudebně dramatického útvaru 
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Základní studium II. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r Celkem 

Komorní zpěv 1 1 1 1 4 

*) Kolektivní hra 1 1 1 1 4 

Celkem 8 

 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 

 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. ročník 
Žák: 

- při zpěvu vědomě používá appoggio a vyrovnaný hlas ve stávajícím rozsahu 
- interpretuje 2 – 4hlasé skladby různých stylových období a žánrů 
- provádí uspokojivě skladby a capella 

2. ročník 
Žák: 

- uvědoměle pracuje s hlasovou a dechovou technikou, automatizuje pohybové chody 
- užívá pokročilých výrazových prostředků v souladu s hudebním žánrem a charakterem 

skladby 

3. ročník 
Žák: 

- uplatňuje zásady hlasové a duševní hygieny, zná základy anatomie a fyziologie hlasu 
- zvládá koncentrovanou orientaci v notovém zápisu a struktuře partitur 
- ovládá plynulou kantilénu s ohledem na výstavbu frází 
- v rámci hudebně-historické poučenosti používá kadenci a melodické ozdoby 

4. ročník 
Žák: 

- je schopen na základě svých historických filologických a slohových zkušeností a pěvecko-
technických dovedností samostatného studia 

- je schopen samostatné improvizace ve vícehlase 
- provádí z listu zazpívat svůj hlas jednoduché nebo středně-těžké vícehlasé skladby 
- připravuje se systematicky na své absolventské vystoupení 

 

Poznámka 
Podle počtu žáků a podle dosažené úrovně vědomostí a dovedností žáků ve skupině lze organizačně 
spojit výuku I. a II. stupně, II. stupně a žáků ve studiu pro dospělé. 
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Studium pro dospělé 

Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace stanoví ředitel školy na základě 

individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 

 
 
 
 
 
 

5.1.12. Studijní zaměření – Sborový zpěv 

Charakteristika předmětu 

Sborový zpěv je určen nejen pro děti, které navštěvují sólový zpěv, mohou jej navštěvovat všichni žáci 

školy. Žáci hudebního oboru mají možnost si jej zvolit v rámci skupinového praktika. 

Ve výuce se seznámí nejen se základními pěveckými dovednostmi (jako je intonace, rytmus, 

výslovnost, tvoření tónu, dechová technika), ale také pracují s textem, zpívají s hudebním 

doprovodem a učí se výrazem vyjádřit obsah jednotlivých písní. Zpěv ve sboru rozvíjí přirozenou 

muzikalitu, hudební paměť a přirozený hudební a pěvecký projev. Žáci se učí spolupráci s ostatními a 

zodpovědnosti za společně vykonanou práci. Jsou vedeni k zodpovědnému přístupu k nacvičování 

písní a jejich prezentaci na veřejnosti. Seznamují se s písněmi různých žánrů a období. 

Základní studium I. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

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

Sborový zpěv 1 1 2 2 2 3 3 14 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   5 

Celkem 19 

 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

1.- 3. ročník 
Žák: 

- je využívá základní pěvecké návyky, dovednosti a technické prvky 
- používá svůj hlas v celém svém přirozeném rozsahu, nepřepíná hlas, nezpívá v nepřirozené 

hlasové poloze 
- používá základní dynamiku a agogiku, má povědomí o legátovém zpěvu 
- zvládá jednohlasý zpěv lidových písní a jednoduchých umělých písní – odpovídajících věku a 

možnostem žáka a charakteru skupiny 
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- podle dosažené úrovně zpívá kánon a jednoduchý lidový dvojhlas 
- reaguje adekvátně na dirigentská gesta – nástup, mezihry, ukončení skladby 
- zpívá s doprovodem 

 

4.- 7. ročník 
Žák: 

- ovládá základy pěvecké a dechové techniky, zásady správné artikulace a celkové hlasové 
kultury 

- má rozšířený hlasový rozsah podle svých možností a vyrovnané rejstříky 
- rozlišuje kultivovaný projev, hudební frázi a kantilénu 
- čistě intonuje svůj part ve vícehlasé skladbě s instrumentálním doprovodem 
- využívá adekvátní výrazové prostředky a větší rozsah dynamiky, má smysl pro celkový 

pěvecký projev 
- zpívá složitější písně v kánonické úpravě a složitější dvojhlas 
- zpívá písně ve vícehlasé úpravě – odpovídající věku a hlasové vyspělosti žáká a charakteru 

skupiny 
- zpívá písně různých žánrů a období 
- je pozorný a reaguje na dirigentská gesta 
- vnímá vyváženost jednotlivých hlasů při realizaci sborové skladby 
- orientuje se ve struktuře sborové partitury 

 
 
 

Základní studium II. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r Celkem 

Sborový zpěv 2 2 2 2 8 

Celkem 8 

 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. + 2. ročník 
Žák: 

- využívá vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu 
- má vypěstovány návyky kultivovaného sborového zpěvu 
- zpívá vícehlasé písně různých stylů, žánrů, období a capella a také s doprovodem 

 
3. + 4. ročník 
Žák: 

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

- zpívá z listu jednodušší skladby 
- aktivně spolupracuje s ostatními 
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Poznámka 
Podle počtu žáků a podle dosažené úrovně vědomostí a dovedností žáků ve skupině lze organizačně 
spojit výuku I. a II. stupně, II. stupně a žáků ve studiu pro dospělé. 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.13. Studijní zaměření – Hra na housle 

Housle mají velmi bohaté možnosti, co se týká uplatnění: v sólové a komorní hře, v symfonických, 
divadelních nebo koncertních orchestrech, ve folklórních souborech, v odvětvích populární hudby, 
rocku apod. Výuka hry na housle směřuje k tomu, aby se žákům dostalo základního uměleckého 
vzdělání v oboru a podle jejich individuálních možností se stali zapálenými hudebníky, ať 
amatérskými či profesionálními. 
 

Přípravné studium 

Žák: 
- dokáže popsat svůj hudební nástroj 
- drnká na prázdných strunách 
- hraje krátké smyky na prázdných strunách 
- ovládá správné držení houslí 

 
 

Základní studium I. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

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

Hra na housle 1 1 1 1 1 1 1 7 

*) Kolektivní hra    1 1 1 1 4 

Hudební nauka 1 1 1 1 1   5 

Celkem 16 

 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 
 
 

 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 

1. ročník 
Žák: 

- navazuje na učivo z přípravného ročníku, pokud ho absolvoval 
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- si vytváří základní návyky a dovedností (celková uvolněnost, postoj, správné držení těla, držení 
nástroje, koordinace pohybu pravé a levé ruky ) 

- si osvojuje základy správných funkcí levé a pravé paže 
- se učí správnému postavení prstů na struny v základním durovém a mollovém prstokladu, cvičí 

pohyblivost prstů 
- usiluje o správné nasazení smyčce a tvorba kvalitního tónu 
- používá základní technické prvky hry ovládání celého smyčce i jeho částí 
- se učí základní smyky detaché, legato 
- používá hru z not i zpaměti 
- rozvíjí sluchové schopnosti a soustavně kontroluje intonaci 

 
2. ročník 
Žák: 

- zdokonaluje správné návyky držení houslí a smyčce 
- ovládá prsty v základních prstokladech dur a moll, probírá další 
- rozvíjí pohyblivost prstů levé ruky 
- využívá při hře základní návyky a dovednosti (správné držení těla, koordinace 
- pohybu pravé a levé ruky), používá hru celým smyčcem i jeho částí, tvoří kvalitní tón 
- hraje smyk detaché, legato, nácvik martelé a staccata 
- rozvíjí schopnosti sluchové kontroly 
- rozlišuje dynamiku p, f, mf 
- je schopen zahrát zpaměti jednoduchou skladbu 

 
3. ročník 
Žák: 

- využívá při hře základní návyky a dovednosti (správné držení těla, držení nástroje, 
- koordinace pohybu pravé a levé ruky), používá základní technické prvky hry (ovládání celého 

smyčce i jeho částí) a tvoří kvalitní tón 
- ovládá prsty v základních prstokladech ve výchozí poloze v kombinacích na více strunách 
- se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu 
- vnímá náladu skladby a je schopen tuto náladu vyjádřit elementárními výrazovými prostředky 
- je schopen podle individuálních schopností zahrát zpaměti jednoduchou skladbu 
- se uplatňuje podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem 
- se učí přiměřeně věku a zkušenostem hodnotit svůj výkon 

 
4. ročník 
Žák: 

- navazuje na dovednosti třetího ročníku 
- pěstuje smysl pro přesný rytmus a předepsané tempo 
- rozvíjí výrazové složky hry s použitím vibrata a dynamického odstínění hry 
- dbá na kvalitu tónu a celkovou uvolněnost 
- zdokonaluje zběhlost prstů vzhledem ke svým schopnostem 
- dokončuje nácvik všech prstokladů v I. poloze 
- se věnuje nácviku hry v polohách s použitím jednoduchých výměn 
- využívá vzájemné kombinace smyků (detaché, legato, staccato, martelé) 
- procvičuje podle svých schopností hru z listu na odpovídajících skladbičkách 
- se uplatňuje v komorní, nebo souborové hře 
- se učí hodnotit svůj výkon 
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5. ročník 
Žák: 

- pokračuje ve studiu poloh a jejich výměn 
- zdokonaluje techniku levé a pravé paže 
- si osvojuje smysl pro krásu a zpěvnost houslového tónu 
- se věnuje procvičování dvojhmatů a melodických ozdob 
- zdokonaluje smyky detaché, legato, martelé, staccato i ve vzájemných kombinacích a 
- rytmických obměnách 
- pokračuje v nácviku výrazových složek hry, práce se smyčcem se zaměřením na 
- výměnu smyku, vibrata, dynamiky 
- hraje a poznává skladby různých stylových období a žánrů 
- pod vedením učitele rozvíjí vlastní hudební představy a snaží se vnímat odlišnosti 
- výrazových prostředků hudby různých stylových období a žánrů 
- se uplatňuje v komorní, nebo souborové hře 
- se učí hodnotit svůj výkon 

 
 
6. ročník 
Žák: 

- zdokonaluje techniku levé ruky 
- upevňuje intonační jistotu a představivost při hře v polohách při důsledné sluchové 

sebekontrole 
- věnuje zvýšenou pozornost kvalitě tónu 
- používá při hře širšího spektra barevného a dynamického odstínění kvalitního tónu 
- využívá dosud probrané polohy, nacvičuje další vyšší polohy i jejich výměny 
- studuje stupnice a akordy dur a moll v rozsahu 3 oktáv v jednoduchých smykových obměnách 
- uplatňuje správné vibrato ve spojení s kvalitou tónu a přednesu 
- zdokonaluje hru v rychlejších tempech, náročnějších rytmech a smykových kombinacích 
- se seznamuje se skladbami různých stylových období a žánrů 
- zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu 
- uplatňuje se při hře v komorních uskupeních 
- dovede přijímat rady učitele a s přibývajícími zkušenostmi si uvědomuje své přednosti i 

nedostatky 
 
7. ročník 
Žák: 

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

- používá plynulé výměny do vyšších poloh, zvládá základní dvojhmaty 
- se orientuje v zápise interpretovaných skladeb, rozeznává jejich základní členění, tóninové 

vztahy a stavbu melodie 
- pod vedením učitele rozvíjí vlastní hudební představy a vnímá odlišnosti výrazových 

prostředků hudby různých stylových období a žánrů 
- samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu 
- zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu 
- se uplatňuje při hře v komorních uskupeních 
- všestranně rozvíjí techniku levé ruky 
- využívá návštěvy koncertů k rozšiřování hudebního rozhledu 
- je schopen reflexe a sebereflexe pro svůj další umělecký růst 
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Základní studium II. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r Celkem 

Hra na housle 1 1 1 1 4 

*) Kolektivní hra 1 1 1 1 4 

Celkem 8 

 
*)Poznámka: Kolektivní hra je předmět, který se naplňuje v seskupeních: komorní hra, hra v souborech (viz. kapitola 5.14.), 
které účinkují na ZUŠ. Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech 
i v přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 
 

 
 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. – 4. ročník 
Žák: 

- využívá volného pohybu levé ruky po celém hmatníku a široké spektrum druhů smyků 
- orientuje se v notovém zápise 
- podílí se a postupně samostatně řeší prstokladové, smykové a výrazové varianty při nácviku a 

interpretaci skladeb 
- pracuje s barvou a kvalitou tónu 
- si vytváří názor na vlastní i slyšenou interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 
- se zapojuje do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření, zodpovědně 

spolupracuje na vytváření jejich společného zvuku, výrazu a způsobu interpretace skladeb 
- využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí k 

samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru 
- je schopen reflexe a sebereflexe pro svůj další umělecký růst. 

 

Studium pro dospělé 

Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace stanoví ředitel školy na základě 

individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně 

v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 
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5.1.14. Studijní zaměření - KOLEKTIVNÍ HRA 
  
 
Kolektivní hra tvoří důležitý článek výchovy všeobecné hudebnosti. Obohacuje hudební myšlení žáků 
a prohlubuje jejich znalost hry z listu. Předmět Kolektivní hra se vyučuje zpravidla od čtvrtého nebo 
od třetího ročníku prvního stupně základního studia v každém studijním zaměření v ZUŠ Hořovice. 
Obvykle se postupuje od výuky v nejjednodušším komorním útvaru – v duu, jelikož se tak žáci naučí 
poslouchat jeden druhého, přizpůsobovat se, vnímat rytmus a harmonii. Postupně bývá duo 
rozšířeno na trio, popřípadě na kvarteto (i v kombinaci různých nástrojů) nebo na soubor. Účast v 
kolektivní hře umožňuje získat znalosti o praktickém využití nástrojů v komorní hře, souborech a 
orchestrech a způsobu nácviku komorních a orchestrálních skladeb. Tím vším vychovává v žácích 
vnímavé posluchače a citlivé hudebníky, kteří budou hledat později své uplatnění v různých 
orchestrech a v souborech.  
 
V zájmu dosažení dobrých výsledků je nutná spolupráce učitele hlavního oboru a vedoucího souboru. 
Cílem kolektivní hry je vést žáka k poznání, že výkon kolektivu je cílem, kterému se musí každý člen 
podřídit. Získat žáky pro trvalé pochopení tohoto náročného hudebního žánru jako vytvoření vztahu, 
který je bude provázet dalším životem.  
 

Formy Kolektivní hry 
 
Čtyřruční hra na klavír 
Hra na dva klavíry 
Komorní duo 
Komorní trio 
Komorní soubor dechový 
Komorní soubor smyčcový 
Komorní soubor smíšený 
Kytarový soubor 
Klarinetový soubor 
Flétnový soubor 
Smíšený soubor (napříč hudebním oddělením) 
 
 

 

Základní studium I. Stupně 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. – 3. ročník 
Žák: 

- využívá své poznatky a dovednosti z individuální výuky 
- sleduje své spoluhráče a hudební vývoj skladeb  
- odpoutá se od vlastního notového zápisu a slyší ostatní nástroje – hlasy  
- reaguje na dirigentovo gesto a správně nastoupí s nástroji - hlasy  
- využívá rytmické cítění 
- reaguje na intonační změny a dodržuje zásady ladění s druhým nástrojem 
- vyrovná zvukové možnosti svého nástroje- svého hlasu s ostatními nástroji-hlasy 
- interpretuje skladby různých stylů a žánrů přiměřené jeho věku a schopnostem 
- pružně reaguje na dirigentovo gesto 
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4. – 7. ročník 
Žák: 

- spolupracuje s ostatními členy seskupení, vytváří rovnocenné partnerství 
- přizpůsobuje se po stránce rytmické, dynamické i výrazové ve prospěch kvalitní, poučené 

interpretace 
- je schopen odpoutat se od vlastního partu, orientuje se i v celkovém znění skladby 
- respektuje svůj díl zodpovědnosti za společné dílo 
- využívá plně svých dovedností získaných v individuální výuce 
- spoluvytváří odpovědnost za studované dílo 
- plně využívají možností veřejně vystupovat 
- ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením 

 
 
 

Základní studium II. Stupně 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 
 
1. – 4. ročník 
Žák: 

- plně uplatňuje veškeré získané dovednosti načerpané během studia v ZUŠ 
- dovede objektivně posoudit hodnotu poslouchaných skladeb a interpretačních kvalit 

účinkujících hudebník 
- dle možností co nejvíce veřejně vystupují, účastní se festivalů, soutěží, přehlídek 
- ukončí studium ZUŠ veřejným vystoupením 
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5.2. Taneční obor 

 

Taneční obor na ZUŠ rozvíjí a podchycuje taneční nadání dětí. Každému žákovi poskytuje základy 

odborného tanečního vzdělání. Taneční výchova probouzí smysl pro krásu tance a harmonii a pro 

tvůrčí schopnosti. Jako tanečník se uplatní v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího 

zaměření, nebo v povolání, pro která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance 

vhodným předpokladem. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři. Tanec 

je jako neverbální vyjadřovací prostředek projevem rozmanitým, mnohotvárným, bohatým a 

proměnlivým ve formě i obsahu. Současně však má přísný řád, jehož osvojení a respektování je 

podmínkou kultivovaného, harmonického a individuálního tanečního projevu. V souladu s těmito 

požadavky rozvíjí TO ZUŠ správné držení těla a pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho 

vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost. 

Výuka na ZUŠ se dělí na přípravné oddělení (děti předškolního věku) I. a II. stupeň základního studia a 

studia pro dospělé. Vyučovacími předměty na I. stupni jsou taneční průprava, lidový tanec, klasická 

taneční technika a taneční praxe. Na II. stupni se vyučuje současný tanec, lidový tanec a klasická 

taneční technika. Podle specializace učitele a zájmu žáků se výuka zaměřuje na některý z těchto 

předmětů jako předmět hlavní. Dalšími předměty mohou být historický tanec, taneční pantomima a 

základy dějin tance. 

Cílem TO ZUŠ je vychovat mladého člověka se smyslem pro harmonický kultivovaný pohyb, 

aktivního, tvořivého, vnímavého a citlivého ke svému okolí. Absolvent tanečního oboru je schopen 

chápat taneční umění a orientovat se v jeho formách a žánrech 

Důležitou a nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu TO ZUŠ je korepetice. Základem 

práce korepetitora ve vyučování je improvizace, vycházející důsledně z cítění pohybu. Korepetitor 

úzce spolupracuje s pedagogem. 
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Přípravné studium 
 
Vzdělávací cíle 

Vytvářet návyky pro správné držení těla v pohybových činnostech, hrách, písní a tanců. Vypracovávat 
elementární tělesnou citlivost, obratnost a pružnost, která je nedílnou součástí pro tanec. Rozvíjet 
základy rytmického a intonačního cítění a schopnost rozlišovat dynamiku. Vhodnými náměty a 
hudebními skladbami probouzet vnitřní citlivost a pohybovou fantazii žáků. Rozvíjet přirozenou 
schopnost žáků propojování tance se zpěvem nebo básně. Korepetitor je součástí hodiny, které 
pomáhá při tanečních hodinách a pomáhá žákům se základními výrazovými prostředky hudby.  

Výuka je přepravného studia je organizována do dvou vyučovacích hodiny týdně. 

 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

1.r 2.r Celkem 
Taneční a hudební průprava  1,5 1,5 3 
Taneční praxe  0,5 0,5 1 

Celkem 2 2 4 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

Taneční a hudební průprava 

Žák: 

- navazuje tělesné pocity a formuje si pohybové dovednost a správné návyky pro držení těla: 
protažení a uvolnění celého těla, páteře, dolních končetin a vznosné držení hrudníku šíje a 
hlavy 

- procvičuje základní polohy na místě, z místa 
- si uvědomuje sám sebe v prostoru, vztahy mezi dvojicemi, trojicemi a skupině 
- dodržuje tempo, hudební zvuk, dynamika 
- cítí melodii, takt, přirozené pauzy, předtaktí a závěr 

Taneční praxe (Pohybové a taneční hry) 

Žák: 

- provádí pohybové a taneční hry se zpěvem, říkadly s doprovodem Orffového instrumentáře s 
následným využitím na tanečních představení: Přišlo jaro, Na ježka, Na Vrabce, Čížečka 

- je schopen dramatizace veršů 

 
 

 



58 
 

Základní studium I. Stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

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

Taneční a hudební průprava 1,5 1,5 1,5     4,5 

Klasická taneční technika   0,5 1 1 1 1 4,5 

* Technika současného a 
lidového tance 

   1 1 1 2 5 

Taneční praxe a improvizace 0,5 0,5 1 1 1 1 1 6 

Celkem 20 

 
*)Poznámka: Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících, v některých případech i v 
přípravném studiu, případně s vyšší hodinovou dotací. 

 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

1. ročník 

Taneční a hudební průprava 

Žák: 

- provádí jednotlivá cvičení k ovládání svalových oblastí: pánev, trup, páteř, hlava, šíje, dolní a 
horní končetiny 

- procvičuje dolní končetiny: ohýbaní, protahování, vytáčení a vtáčení, odvíjení chodidla 
- vztahy: zástup, řada, dvojice, trojice skupiny 
- se orientuje v prostoru: kruh, osma, diagonály 
- používá chůzi, běh: vpřed i vzad ve všech polohách 
- umí poskočný krok, cval bočně 
- umí otáčky o 45°,90° v pomalém tempu na místě 
- předvede prvky obratnosti: kotoul vpřed, vzad, svíčka, převaly, hvězdy 
- rozliší tempo pomalé, střední, rychlé 
- ví, co je dvoudobý, třídobý a čtyřdobý takt, doba přízvučná a nepřízvučná 
- dokáže odlišit dynamiku: slabě, silně, středně silně, důraz, legato, staccato 

Taneční praxe a improvizace 

Žák: 

- procvičuje taneční skladby komponované na základě dětské improvizace -  spolupráce 
s korepetitorem 

- provádí tanečně pohybové hry: Na lišku, Na konopky, Na křepelku,  
- je schopen předvést tance s lidovou řemeslnickou tématikou: Na švece, Na pekaře, rybáře 
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2. ročník 

Taneční a hudební průprava 

Žák: 

- provádí průpravná cvičení k ovládání jednotlivých svalových oblastí v základních polohách na 
místě, z místa -  využívá taneční gymnastiky jakožto celkové taneční průpravy 

- umí prvky obratnosti: kotoul vpřed, vzad ze dřepu, ze stoje, snožmo, roznožmo, hvězda, 
stojka 

- dodržuje základní kroky z lidového tance: polkový krok hladký, řezankový krok, poskočný 
krok, dvojposkočný krok, sousedské na 3 kroky 

- ovládá rytmická cvičení:rytmický motiv dvou až čtyřtaktový 
- rozpozná hudební fráze, předtaktí 
- pohybem vyjadřuje charakteristická tempa a rytmy chůze, běhu, cvalu, poskočného kroku, 

přísunného kroku, přeměnného kroku (citlivá vyjádření tleskáním, hrou na jednoduché 
rytmické nástroje) 

Taneční praxe a Improvizace 

Žák: 

- provádí pohybové taneční hry se zaměřením na lidovou tématiku celého roku 
- je schopen dramatizace veršů a krátkých pohádek 
- svůj pohyb zdokonaluje na krátkých tanečních skladbách 

 

3. ročník 

Taneční a hudební průprava 

Žák: 

- pracuje se všemi části těla s využitím taneční techniky – taneční gymnastika, kombinování 
složitějších prvků ve všech pozicích 

- provádí pohyb z místa: chůze, běh do všech směrů, cval: vpřed, vzad, obraty: 180°, 360° 
- procvičuje rytmická cvičení ve dvoudobých, třídobých a čtyřbodových taktech s uplatněním 

synkopy, tečkovaného rytmu - pomoc korepetitora a zapojení do hodiny 
- reaguje pohybem na dynamické změny v hudbě (pp, p, mf, f, ff) 
- přejímá a aktivuje nové prvky z lidového tance: dvojpolka, valčíkový krok, krok sousedské na 

3 kroky a hladké, základní krok mazurky, kalamajkové příklepy 
 

Klasická taneční technika 

Žák: 

- zvládá základní pozice klasického tance: v pažích a nohou, základní prvky demi plie, 
battement tendu a la seconde, demi rond – vše čelem k tyči a na volnosti 

- procvičuje přípravné port de bras u tyče a na volnost 
- reaguje pohybem na různá tempa a jejich náhlé i postupné změny 
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Taneční praxe, improvizace 

Žák: 

- procvičuje choreografii z tanečních prvků z taneční průpravy 
- pohybem vyjadřuje nálady drobných hudebních skladeb a využití vlastních námětů žáku 
- je schopen předvést lidové tance ze středních Čech a Moravy 

 

4. ročník 

Klasická taneční technika 

Žák: 

- umí základní pozice klasického tance: v pažích a nohou, základní prvky vše čelem k tyči, 
bokem k tyči a na volnosti  

- zvládá a zdokonaluje základní držení těla, paží a ruky na volnosti 1-3. Port de bras 
- reaguje pohybem na různá tempa a jejich náhlé i postupné změny 

 
Technika současného a lidového tance 

Žák: 

- zná taneční průpravu v přízemních polohách, na volnosti, pohybu z místa, obraty zařazené do 
vazeb s během, poskoků a cvalů 

- zvládá průpravu u tyče jak v lidovém tanci 
- umí skoky: všechny dosud probrané, dálkové skoky 
- procvičuje rovnováhu, cvičí s náčiní 
- své dovednosti realizuje také ve spolupráci s hudebním pedagogem - korepetitor prohlubuje 

hudební cítění žáků se zaměřením na hudební problémy skladeb vybraných pro improvizaci a 
taneční praxi 

Taneční praxe a improvizace 

Žák: 

- tanečně vyjádřit kratší hudební motiv a vyjádřit náladu dané hudby  
- vytváření vlastních choreografii z naučených prvků a tanečních kroku 
- využití klasické hudby s lidovou tématikou: L. Janáček Říkadla 

 

5. ročník 

Klasická taneční technika 

Žák: 

- navazuje na 4. ročník a rozšiřuje dovednosti o další taneční prvky klasické taneční techniky 
- vyučuje  epaulement v KT – croissée, éffacée, 1., 2., 3. Arabesques 
- provádí skoky sautée, echappé, changement 
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Technika současného a lidového tance 

Žák: 

- umí probrané prvky skládat do složitějších vazeb používat ve vazbách švihy, vlny páteře 
- procvičuje chůzi, běh, poskoky, cval, obraty, otáčky v nejrůznějších vazbách, prostorových 

drahách a vzájemných vztazích 
- umí kombinovat skoky a obraty mezi sebou 
- provádí cvičení na obratnost a rovnováhu – procvičuje probrané prvky z předchozího ročníku 

pohyb s náčiním, s hudebními nástroji z Orffova instrumentáře 
- prohlubuje s korepetitorem hudební cítění  
- opakuje rytmická cvičení s hudebními nástroji 
- zvládá a prohlubuje taneční motiv Mateník (nejjednodušší provedené = základní motiv) a 

následné použití v pohybu 

Taneční praxe a improvizace 

Žák: 

- je schopen improvizace a tanečního ztvárnění profese, zvířata atd. s pomocí korepetitora 
- provede pohybově hudební skladbu jakéhokoliv žánru a soustředit se na rozvíjení a tvořivosti 

žáka 

6. ročník 

Klasická taneční technika 

Žák: 

- zdokonaluje koordinaci pohybu dolních a horních končetin u všech probraných prvků jak u 

tyče a na volnosti a propojování s port de bras, základní vazební prvky  

- pracuje s hlavovým svalstvem během cvičení u tyče a na volnosti 

Technika současného a lidového tance 

Žák: 

- prohlubuje delší vazby probraných prvků, včetně prvků obratnosti a rovnováhy, ve všech 
přízemních polohách, u tyče, na volnosti a v pohybu z místa 

- s ohledem na individuální možnosti dbá na procvičování tak, aby pohyby nebyly jen 
mechanické - výslednicí jsou plasticky koordinované pohyby 

- procvičuje švihy, vlny páteře na místě, z místa, skoky, obraty 
- opakuje klasické pozice a přidává nové taneční prvky 
- opakuje a zdokonaluje lidové kroky, přidává nové taneční kroky z lidového tance 
- rozšiřuje své znalosti o další prvky obratnosti podle svých schopností a dispozic 

Taneční praxe a improvizace 

Žák: 

- tanečně ztvárňuje danou hudbu 
- je veden v etudách na hudbu i bez hudebního doprovodu k samotnému řešení drobných 

úkolů prostorových, rytmických, výrazových, podle potřeby využívá rytmické nástroje a náčiní 
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7. ročník 

Klasická taneční technika 

Žák: 

- zná všechny probrané prvky z klasického tance u tyče, tak i na volnosti, které byly probrané 
v předešlých ročnících   

- zvládá základní pózy klasické taneční techniky se zaměřením na koordinaci pohybu dolních 
končetin, horních končetin a hlavy. Zvládá základní skoky klasické taneční techniky. 
 

Technika současného a lidového tance  

Žák: 

- zvládá vazby probraných prvků za celých 7 let studia z taneční gymnastiky a lidového tance 
- poznává moravské lidové písně a základní taneční kroky této oblasti - Čeladenský, Pilky 

Taneční praxe a improvizace 

Žák: 

- procvičuje hudbu v etudách na hudbu i bez hudebního doprovodu vést žáky k samostatnému 
řešení přiměřených prostorových, rytmických i výrazových úkolů 

- si připravuje taneční skladbu pro závěrečné vystoupení 

 

Základní studium II. stupně 

Učební plán 

Vyučovací předměty 
Hodinová dotace 

1.r 2.r 3.r 4.r Celkem 

Historie tanečního umění 
(ukázka tanců)  

0,5 0,5   
1 

Techniky scénického, 
lidového a klasického tance 

1 1 2 2 6 

Taneční praxe a improvizace 1 1 1,5 1,5 5 

Celkem 12 

 

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 

1. – 2. ročník 

Historie tanečního umění 

Žák: 

- má všeobecné znalosti o dějinách tance a baletu 
- vyzkoušel si ukázky tanců z dané doby, viděl video ukázky klasického tance, moderního tance, 

lidového tance, ukázka tanečních filmů 
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Techniky scénického, lidového a klasického tance (KT,LT, MT) 

Žák: 

- pokračuje na předchozí výuku klasického a lidového tance, taneční gymnastiky, z které se 
stává současný scénický tanec 

- rozvíjí taneční gymnastiku a postupně si osvojuje techniky současného scénického tance – 
poznávání tance s partnerem – vyvažování a předávání váhy 

- předvede lidové tance – opakování probraných kroků, přidávání složitějších kroků a 
kombinaci – Jižní Čechy, Morava, Chrudimsko a Nasavrdsko – mateníky a tance 
s proměnlivým taktem 

- předvede historické tance -  ukázka tanců z renesance, baroka, ale také řetězové tance ze 
starého antického Řecka 

 
Taneční praxe a improvizace 

Žák: 

- umí lidové tance – rekonstrukce podle tanečních zápisu, přidávání jižních Čech a Moravy 
- prezentuje vlastní taneční etudy ze současného scénického tance 
- připravuje se na taneční vystoupení a výpomoc s I. cyklem pro závěrečné vystoupení 

 

3. – 4. Ročník  

 

Techniky scénického, lidového a klasického tance (KT,LT, MT) 

Žák: 

- pokračuje na předchozí výuku klasického a lidového tance, taneční gymnastiky, z které se 
stává současný scénický tanec 

- rozvíjí taneční gymnastiku a postupně si osvojuje techniky současného scénického tance – 
poznávání tance s partnerem – vyvažování a předávání váhy 

- předvede lidové tance – opakování probraných kroků, přidávání složitějších kroků a 
kombinaci – Jižní Čechy, Morava, Chrudimsko a Nasavrdsko – mateníky a tance 
s proměnlivým taktem 

- předvede historické tance -  ukázka tanců z renesance, baroka, ale také řetězové tance ze 
starého antického Řecka 

 
Taneční praxe a improvizace 

Žák: 

- umí lidové tance – rekonstrukce podle tanečních zápisu, přidávání jižních Čech a Moravy 
- prezentuje vlastní taneční etudy ze současného scénického tance 
- připravuje se na taneční vystoupení a výpomoc s I. cyklem pro závěrečné vystoupení 
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6. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 
 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vyučováni podle vypracovaného individuálního 

vzdělávacího plánu. 

Do této kategorie jsou ředitele zařazováni žáci na základě: 

- vyjádření a žádosti rodičů, 
- doporučení učitele  
- doporučení speciálně pedagogického vyšetření 
- doporučení psychologického vyšetření školského poradenského zařízení (pedagogicko 

psychologická poradna, speciálně pedagogického centra)  
- doporučení lékaře 

 
Kromě posudku z pedagogicko psychologické poradny nebo ze speciálně pedagogického centra je 
podmínkou pro zařazení žádost zákonných zástupců žáka. Další podmínkou je skutečnost, kdy míra 
handicapu u takového žáka znemožňuje výuku podle školního vzdělávacího programu. Pokud tomu 
tak není, individuální plán nevytváříme, přičemž postupujeme v souladu s možnostmi individuálního 
přístupu k znevýhodněným žákům (pomalejší postup, jiné rozvržení učiva v rámci školního roku, 
výuka v kratších časových blocích apod.). Tyto možnosti uplatňujeme i u nediagnostikovaných žáků, 
pokud to vyžaduje jejich momentální situace. 
 
 
 
 
 
 

7. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
 

Škola organizuje výuku mimořádně nadaných. Máme spoustu talentovaných dětí, avšak mezi takové 
žáky budou patřit ti, jenž předloží příslušný dokument z pedagogicko psychologické poradny. Škola 
může vypracovat pro každého individuální plán na základě souhlasu zákonných zástupců žáka, 
potvrzení příslušného zařízení a souhlasu ředitele školy. Individuální vzdělávací plán vypracovává 
škola zpravidla na jeden školní rok. 

Žáci, u kterých pozorujeme mimořádné dispozice k uměleckému vzdělávání a kteří dlouhodobě 
prokazují vynikající studijní výsledky nebo se cíleně připravují na studium ve středních nebo na 
vysokých školách uměleckého směru a nejsou diagnostikováni specializovaným pracovištěm, 
individuální plán nevytváříme. V takovém případě přizpůsobujeme výuku možnostem žáka za účelem 
dosažení jeho studijního maxima (rychlejší postup podle ročníkových výstupů, posílení hodinových 
dotací v individuální výuce, rozšíření obsahu učiva, častá účast na žákovských a veřejných 
vystoupeních, účast na soutěžích apod.) 

Těmto žákům může být přidělena vyšší hodinová dotace na jeden školní rok. Toto zvýšení navrhuje 
učitel a schvaluje ředitel. Zvýšení hodinové dotace se poznačí do rozvrhu hodin, do třídní knihy a do 
individuálního studijního plánu. 
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8. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 
 

8.1. Zásady hodnocení 
  

1.) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení i v průběžné klasifikaci je vyjádřeno 
stupni: 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – uspokojivý, 4 – neuspokojivý. 

2.) Do průběžného hodnocení lze zařadit pomocnou klasifikaci.       
3.) Učitel hodnotí žáka na základě skutečných znalostí a dovedností. Základním principem 

hodnocení a klasifikace je pozitivní hodnocení. 
4.) Cílem vzdělávání v ZUŠ  je získání uměleckého vzdělávání a rozvoj  osobnosti člověka,který 

bude vybaven poznávacími způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a 
občanský život, získávání informací a učení v průběhu celého života. Klasifikace je pouze 
jeden z prostředků. 

5.) Při hodnocení a při průběžné a celkové klasifikaci učitel uplatňuje přiměřenou náročnost, 
takt a individuální přístup k žákovi. 

6.) Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl 
v průběhu klasifikačního období zakolísat ve svých výkonech pro určitou indispozici. 
V případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým 
způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována, 
hodnocena a klasifikována. 

 
 
 

8.2. Průběžné hodnocení žáka 
 
V průběhu školního roku je žák v individuální výuce hodnocen minimálně jednou za měsíc známkou, 
kterou učitel zaznamená do třídní knihy a žákovské knížky. Klasifikaci v kolektivní výuce zaznamenává 
učitel do interního formuláře, příp. do žákovské knížky.   
 
Podklady pro hodnocení a klasifikace vzdělávacích výsledků žáků ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice: 
 

 pravidelnost docházky na výuku 

 kvalita domácí přípravy 

 aktivita a kreativita při výuce 

 komunikace s učitelem 

 spojení teoretických znalostí s praktickými dovednostmi 

 účast na veřejných a školních vystoupeních, festivalech, výstavách 

 zapojení se do komorní a souborové hry a kolektivní práce 

 účast v soutěžích a přehlídkách 

 výsledky postupových a závěrečných zkoušek 
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8.3. Charakteristika klasifikačních stupňů na vysvědčení 

 
Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu (v pololetí a na 
konci školního roku, viz.tabulka níže). Tu stanovuje učitel na základě: 

- klasifikace v průběhu školního roku 
- posouzení úrovně prezentace práce žáka na veřejnosti (vystoupení, výstavy apod.) 
- úrovně splnění kritérií stanovených v učebních osnovách (splnění učebních osnov hodnotíme 

stupněm 1). 

 

1 - výborný Žák ovládá předepsané učivo uceleně, přesně 

a úplně, chápe vztahy mezi jednotlivými 

disciplínami, samostatně a kreativně 

uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti 

při řešení praktických a teoretických úkolů. 

Samostatně hodnotí jevy a 

zákonitosti. 

2  - chvalitebný Žák ovládá předepsané učivo uceleně, přesně 

a úplně samostatně, popř. na základě 

menších podnětů učitele uplatňuje osvojené 

vědomosti a dovednosti. Nedělá podstatné 

chyby. 

Dokáže hodnotit jevy a 
zákonitosti s mírnou pomocí 
učitele. 

3  -  uspokojivý Žák má závažnější nedostatky v ucelenosti, 
přesnosti a úplnosti v předepsaném učivu. 
Své vědomosti a dovednosti je schopen 
uplatňovat jen s výraznou pomocí učitele. 

Dokáže hodnotit jevy a 
zákonitosti s výraznou  pomocí 
učitele. 

4 – neuspokojivý Žák si požadované vědomosti a dovednosti 
neosvojil, má v nich závažné nedostatky, 
které není schopen opravit ani s pomocí 
učitele. 

Nedokáže hodnotit jevy a 
zákonitosti ani za pomoci 
učitele. 

 

 
Pomocná klasifikace:  

Plus (+), minus (-), podtržení, dílčí slovní hodnocení (pochvala, povzbuzení, upozornění na odstranění 
chyb), 5 (záporné hodnocení) dětská razítka a samolepky dětských obrázků u přípravného studia 
prvního stupně 
            
 
Postup žáka do vyššího ročníku: 

Do vyššího ročníku postupuje žák, který byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm 
prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním. 
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8.4. Vlastní hodnocení školy 
 

Vlastní hodnocení školy je zpracováno na základě § 8 a 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky 

225/2009 Sb. a vychází vždy z posledního hodnocení školy. 

Hodnotíme tyto oblasti: 

1. Kvalita podmínek ke vzdělávání (uplatňování výchovně vzdělávacích strategií, plnění učebních 
osnov) 

2. Kvalita mezilidských vztahů (vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na 
vzdělávání) 

3. Kvalita výsledků vzdělávání žáků a studentů (kvalita veřejných vystoupení a jiné prezentace 
na veřejnosti) 

4. Kvalita řízení školy 
5. Kvalita pedagogických pracovníků (aprobace, kvalita autoedukace) 
6. Kvalita prostředí školy (materiální a jiné vybavení školy k zajištění kvality výuky) 


