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1 Identifikační údaje 

 

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Klimkovice: 

BRÁNA K UMĚNÍ OTEVŘENÁ 

„Jsme tady, abychom Tě doprovázeli na cestě k umění,  

a záleží nám na tom, abys došel co nejdál.“ 

  

Předkladatel: 

Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace 

Sídlo: Lidická 5, 742 83 Klimkovice 

IČ: 62 330 420 

Ředitel: MgA. Pavel Béreš 

Telefon:  +420 558 955 759, +420 558 955 760     

E-mail: zus.klimkovice@seznam.cz 

webové stránky: http://zusklimkovice.cz 

 

Zřizovatel: 

Moravskoslezský kraj 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 

Sídlo: 28. října 117, 702 18 Ostrava 

Telefon: +420 595 622 222 

E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz 

 

Platnost dokumentu od: 1. 5 . 2016 

Účinnost dokumentu od: 1. 9. 2016 

Podpis ředitele: 

 

Razítko školy: 
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2 Charakteristika školy 

Základní umělecká škola Klimkovice nabízí studium v hudebním, tanečním a literárně-

dramatickém oboru. Školu může navštěvovat ve všech oborech maximálně 300 žáků a studentů. 

 

2.1 Historie 

Škola vznikla jako pobočka Základní hudební školy v Bílovci, vedené Karlem Vavřinou k 1. září 

1953. Dva měsíce probíhala výuka v učebnách Základní osmileté školy, poté Městský národní výbor v 

Klimkovicích vyčlenil pro výuku tři místnosti v budově bývalého ženského kláštera. V této budově sídlí 

škola dodnes. V roce 1954 získala škola samostatnost a ředitelkou se na dlouhá léta stala Jarmila 

Macurová. 

V roce 1961 byla škola přejmenována na Lidovou školu umění. K  hudebnímu oboru přibyl 

v tomto roce taneční obor (tehdy s názvem „Pohybová výuka“) a v roce 1964 pak byl zaveden 

literárně-dramatický obor. V roce 1983 převzala ředitelské žezlo Irena Hrubá. 

Ve školním roce 1988/1989 ovlivnily život školy rozsáhlé stavební úpravy. Po rekonstrukci 

získala škola samostatné učebny pro individuální výuku v hudebním oboru a dále pak učebny pro 

výuku hudební nauky, souborové hry, učebnu pro potřeby literárně-dramatického oboru a také sál 

pro výuku v tanečním oboru. Také byl vybudován nový koncertní sál. 

V roce 1990 byla škola přejmenována na Základní uměleckou školu a získala tak své pevné 

místo v našem školském systému. 1. ledna 1995 dostala škola statut právní subjektivity. V roce 1996 

se škola rozrůstá o odloučené pracoviště v budově Základní školy ve Vřesině. 

Dne 1. ledna 2001 se stává zřizovatelem školy Krajský úřad Moravskoslezského kraje. V roce 

2002 byla ředitelkou školy jmenována Blažena Bräuerová. Za jejího působení došlo k rozšíření výuky 

hudebního oboru o pěveckou a hlasovou výchovu a také o hru na klarinet a saxofon. V této době i 

dosáhl věhlasu Klimkovický soubor akordeonů a fléten, který natočil několik CD a DVD. Pro školy 

v Moravskoslezském kraji začala škola pořádat seminář s názvem Akordeonové pódium. Podařilo se 

mimo jiné plynofikovat budovu, vybudovat sprchy pro žáky tanečního oboru a vyměnit okna. 

V srpnu roku 2012 byl do funkce ředitele jmenován MgA. Pavel Béreš. 

 

2.2 Současnost 

Základní umělecká škola Klimkovice naplňuje své hlavní poslání v souladu se Školským 

zákonem. Poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech, připravuje žáky pro 

vzdělávání na středních školách uměleckého zaměření a konzervatořích, popřípadě pro studium na 

vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Organizuje přípravné studium, 

základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. 

Na škole pracují soubory různých nástrojových obsazení. Naše škola vytváří inspirující 

atmosféru nejen pro talentované žáky, ale především pro děti s různou mírou nadání. Věnuje se jim 

stejná pozornost jako těm nejtalentovanějším. Důvodem k tomu jsou naše dlouhodobé zkušenosti, že 
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umělecké vzdělávání významně přispívá k celkovému utváření osobnosti žáka. Budeme usilovat o to, 

aby vzdělání na naší škole bylo přístupné co nejširší populaci. Za dobu svého trvání zdejší škola 

vychovala řadu absolventů ve všech oborech. Někteří z nich si zvolili hudbu jako povolání a vrátili se 

po absolvování konzervatoře jako učitelé zpět na školu nebo působí na jiných školách. 

Přestože je v současné době mnoho jiných volnočasových aktivit, ZUŠ Klimkovice navštěvuje 

dostatek žáků. Má velkou perspektivu rozvoje, protože naplňuje své výchovné a vzdělávací poslání 

profesionálním, kvalifikovaným a vysoce odborným pedagogickým přístupem. Od různých zájmových 

kroužků se ZUŠ Klimkovice zásadně odlišuje systematickým vyučováním a vysokou kvalitou 

pedagogického procesu. 

Dosažené výsledky, velké množství aktivit a narůstající zájem žáků o studium je odrazem 

toho, že škola jde správným směrem, že má kvalitní koncepci rozvoje a že klima školy je tvořivé a 

dynamické. 

Veřejnost může posuzovat kvalitu a úroveň školy také na mnohých vystoupeních ve městě a 

v širokém okolí (koncerty, výchovné koncerty, vernisáže, kulturní vystoupení ve městě a v blízkém 

okolí). 

 

2.3 Pedagogický sbor 

Převážnou část pedagogů tvoří interní zaměstnanci a jejich kvalifikace odpovídá oborům a 

studijním zaměřením, které se na naší škole vyučují. 

 

2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce 

Naše škola je otevřenou školou, a proto nabízí odborné konzultace a poradenství kolegům 

z MŠ a ZŠ. Současní studenti pedagogických škol a konzervatoří mohou na naší škole absolvovat 

odbornou praxi. Pravidelně pořádáme ve spolupráci s Janáčkovou konzervatoří a Gymnáziem 

v Ostravě výchovné koncerty pro naše žáky, které jsou podnětné jak pro žáky a pedagogy naší školy, 

tak i pro samotné studenty, kteří si mohou ověřit své dovednosti a reakci mladého publika. Další naší 

společnou významnou akcí jsou Akordeonová pódia, což jsou interpretační kurzy spojené 

s konzultacemi, workshopem a závěrečným koncertem účastníků z řad žáků a studentů. 

V roce 1993 navázala škola spolupráci se ZUŠ v Ilavě ve Slovenské republice. Společné akce, 

koncerty a spolupráce, vzájemná výměna notového materiálu, odborné literatury, poznatky 

z pedagogické, řídící a výchovné práce pokračují dodnes. Prostřednictvím příhraniční spolupráce 

škola reprezentuje nejen naši práci, výborné výsledky, ale i české umění v zahraničí. 

 

2.5 Vybavení školy 

Majitelem budovy a pozemku je Krajský úřad Moravskoslezského kraje. ZUŠ Klimkovice má 

právo hospodařit s tímto majetkem od 20. 12. 2000. Od roku 2008 je budova plně plynofikovaná. 



  Školní vzdělávací program ZUŠ Klimkovice 

  6   
 

V přízemí se nachází vybavená učebna pro výuku hudební nauky, sekretariát školy, šatna, 

sborovna s kuchyňkou, sprchy, hygienické zázemí a úklidové prostory. V druhé části přízemí budovy 

se nachází Městská knihovna Klimkovice. 

V prvním patře se nachází 7 učeben pro výuku hudebního oboru, učebna pro výuku literárně- 

dramatického oboru, učebna skupinové interpretace, šatna a taneční sál pro výuku tanečního oboru, 

koncertní sál a sociální zařízení. 

Na odloučeném pracovišti naše škola využívá 2 učebny pro výuku hudebního oboru a 

technické zázemí. 

 

3 Zaměření školy 

V naší základní umělecké škole klademe důraz na: 

 mezioborovou spolupráci mezi hudebním, tanečním i literárně-dramatickým oborem 

 spolupráci mezi jednotlivými studijními zaměřeními v hudebním oboru 

 veřejnou prezentaci komorní a souborové hry  hudebního oboru 

 veřejnou prezentaci tanečního oboru 

 tradiční ověřené postupy výuky, které obohacujeme o moderní metody a postupy jak 

v individuální, tak i skupinové výuce 

 zapojení všech žáků dle svých individuálních schopností do veřejných akcí školy 

 

3.1 Naše vize 

Chceme, aby naši žáci: 

 zvládli základy hudebního, tanečního i literárně-dramatického umění 

 uměli rozlišovat základní formy, styly a druhy umění 

 uměli používat základní terminologii ve zvoleném oboru 

 dokázali zvládnout hru na vybraný hudební nástroj 

 dokázali se souvisle a kultivovaně vyjadřovat 

 dokázali pomocí umění i pohybu sdělit své emoce 

 rozvíjeli své estetické cítění 

 dále rozvíjeli svou tvořivost 

 uměli zhodnotit své silné i slabé stránky a dokázali na nich systematicky pracovat 

 dokázali objektivně zhodnotit svůj výkon i výkon ostatních účinkujících 

 dokázali své umění prezentovat před veřejností 

 si uvědomili zodpovědnost za společné dílo 

 si osvojili pravidelnou domácí přípravu  

 zapojili kulturní aktivity do svého života 

 dokázali rozvíjet dobré vztahy se spolužáky, pedagogy i ostatními lidmi 

 respektovali kulturní, lidové a historické tradice 
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 využili své poznatky a zkušenosti ve svém soukromém i pracovním životě 

 

 

Předpokladem k naplnění této vize je plně aprobovaný pedagogický sbor, který: 

 maximálně respektuje individuální osobnostní dispozice i nadání žáků 

 předává své znalosti a dovednosti 

 podporuje umělecký růst 

 pomáhá překonávat překážky související se studiem 

 je příkladem v uměleckém i v soukromém životě 

 zušlechťuje a prohlubuje duchovní bohatství našich žáků 

 pomáhá v odborné přípravě na další studium na konzervatořích nebo jiných středních či 

vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření 

 v naší škole vytváří pozitivní pracovní, emocionální i sociální klima podporující motivaci žáků 

k učení 

 vytváří nové projekty atraktivní jak pro žáky, tak i jejich rodiče a veřejnost 

 

Víme, čeho chceme dosáhnout, víme, jak by měla vypadat naše škola v budoucnosti a co je 

jejím posláním. Na uskutečnění cílů musí pracovat všichni zaměstnanci školy a ztotožnit se s nimi. 

Společně diskutujeme, připravujeme a doplňujeme plán realizace.  

 

4 Výchovné a vzdělávací strategie 

Výchovné a vzdělávací strategie představují postupy, které uplatňují ve výuce všichni 

pedagogové. Směřují k formování a rozvíjení klíčových kompetencí charakteristických pro základní 

umělecké vzdělávání. 

 
Kompetence k umělecké komunikaci 

 přizpůsobujeme úkoly a témata úrovni myšlení žáků 

 přizpůsobením studijních plánů rozvíjíme individuální umělecké vlohy 

 seznamujeme žáky s možnostmi jejich uměleckého růstu 

 podněcujeme žáky k vytyčování postupných cílů a systematickému překonávání překážek při 

studiu 

 předvádíme žákům různé metody učení a vedeme je k jejich samostatnému používání 

 diskuzí navozujeme tvořivou atmosféru, podněcujeme žáky k vlastnímu vyjádření 

 informujeme žáky o různých informačních kanálech, učíme je získávat a třídit informace 

 učíme žáky využívat teoretické poznatky v kontextu s praktickými dovednostmi 

 prostřednictvím ukázek, znalostí historických souvislostí a rozdílů v interpretaci vedeme žáky 

k pochopení umělecké tvorby 
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 rozborem a diskuzí po veřejném vystoupení vedeme žáky k tomu, aby dokázali objektivně 

zhodnotit svůj výkon i výkon ostatních účinkujících 

 
Kompetence osobnostně-sociální 

 vedeme žáky ke správnému hospodaření s časem, k pečlivosti a k samostatnosti při domácí 

přípravě 

 vedeme žáky k tomu, aby si uvědomili, že k výsledku vede systematická, cílevědomá a 

ukázněná práce 

 vedeme žáky k ukázněnému projevu svého chování a jednání na veřejnosti 

 vedeme žáky k úctě ke spolužákům i dospělým, k sociálnímu cítění, k odstraňování 

vychloubačnosti, nadřazenosti, projevů rasismu 

 zapojením žáků do společných činností je podněcujeme k týmové spolupráci a vzájemné 

pomoci 

 vedeme žáky k respektu k celkovému dílu a potřebě vlastní kvalitní individuální přípravy 

 spolurozhodováním a diskuzí při přípravě společného projektu vštěpujeme žákům i jejich 

spoluodpovědnost  

 rozhovory rozvíjíme pocit sounáležitosti, kamarádství, vzájemné tolerance a respektu 

 diskuzí rozebíráme úspěchy i neúspěchy společného snažení 

 
Kompetence kulturní 

 vedeme žáky ke schopnosti rozlišovat trvalé a pomíjivé hodnoty 

 podněcujeme žáky k diskuzi o akcích a kulturním dění 

 pořádáme pro žáky výchovné koncerty a příležitostně navštěvujeme různé kulturní akce 

(divadlo, výstavy, koncerty apod.) 

 podněcujeme žáky k diskuzi o navštívených akcích a vytváření vlastního názoru a jeho 

obhajoby 

 pořádáním různých akcí pro veřejnost dáváme žákům možnost ověřit si své možnosti 

umělecké komunikace 

 připravujeme žáky na vystoupení pro různé organizace jak ve městě, tak i v okolí 

 podněcujeme žáky k zapojování se do různých uměleckých seskupení 

 

Posláním školy bylo a bude formovat u žáků harmonickou osobnost, rozvíjet charakter a 

morální vlastnosti. Cílem ve výchově a vzdělání vždy bylo naučit žáky hrát nejen na zvolené nástroje, 

recitovat a hrát divadlo, vyjadřovat hudbu pohybem, ale také vychovávat žáky k pracovitosti, 

vytrvalosti a odpovědnosti.  

 

5 Vzdělávací obsah uměleckých oborů 
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HUDEBNÍ OBOR 
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5.1 Hudební obor 

Přípravná hudební výchova 

Přípravné studium je určeno dětem od 5 do 7 let. Do přípravného studia jsou přijímáni 
uchazeči, kteří prokážou předpoklady ke vzdělávání. Počet žáků ve skupině je 10 – 20. Vyučování 
probíhá formou kolektivního vyučování v hudebně-teoretické hodině a formou skupinové výuky 
individuálního charakteru ve zvoleném nástroji.  

Základem výuky je práce s říkadly a lidovými písněmi. Žáci se seznámí s rytmickými, 
metrickými, intonačními cvičeními. Žákům jsou vštěpovány základy správného dýchání a elementární 
pěvecké návyky, reakce na dirigentské gesto. Analýzou fragmentů skladeb žáci rozvíjí hudební 
představivost. Používají se nástroje z Orffova instrumentáře a jiné doprovodné nástroje. Součástí 
výuky je rovněž pohybová a rytmická průprava na volném prostoru.  

Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni žáci na základě 
úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel 
školy. Přípravné studium žáci zakončí talentovou zkouškou do 1. ročníku (viz vyhláška č. 71/2005 
Sb.).  

Předměty/ ročník  1. ročník  2. ročník  

Přípravná hudební výchova  1  1  

Hra na nástroj, zpěv (zob. flétna, klavír, akordeon, kytara) 
skupinová výuka individuálního charakteru max. 3 žáci  

1  1  

Celkem  2  2  

  

Vzdělávací obsah předmětu Přípravná hudební výchova 

Žák přípravné hudební výchovy: 

 zná pojmy zvuk, tón, notová osnova 

 rozezná dvou, tří, čtyřdobý takt 

 vytleská a vypočítá dvoudobý a třídobý takt 

 reaguje na základní dirigentské gesto 

 rozliší dynamiku forte a piano 

 rozpozná a napíše hodnoty not (osminová, čtvrťová, půlová, celá) 

 zrytmizuje říkadlo 

 zazpívá probrané lidové písně 
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5.1.1 Vzdělávací zaměření Hra na dechové nástroje 

5.1.1.1 Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu 

Zobcová flétna patří mezi nejoblíbenější nástroje pro nejmladší hudebníky. Je i vhodným 

nástrojem pro celkový rozvoj dechového ústrojí a díky její nízké hmotnosti nezatěžuje stavbu 

dětského organismu. Při pravidelné přípravě mohou žáci brzy zvládnout základy hry a použít je jak při 

sólové, tak i skupinové hře. Zobcová flétna patří mezi staré nástroje, nicméně na konci 20. století 

zažila svou renesanci a vznikla spousta nové literatury.  Po zvládnutí základů hry mohou žáci 

pokračovat v dalším studiu tohoto nástroje nebo přejít na jiný dechový nástroj. V tomto případě 

zvládnuté návyky ze zobcové flétny ulehčují tento přechod. Na naší škole je zobcová flétna součástí 

mnoha komorních i souborových seskupení. 

V oblasti Hudební interpretace a tvorba získá žák elementární hudební dovednosti a návyky 

v předmětech Hra na zobcovou flétnu a Skupinová interpretace. Individuální výuka probíhá buď 

samostatně, nebo ve skupině dvou žáků v předmětu Hra na zobcovou flétnu, kdy jsou pěstovány 

především kompetence k umělecké komunikaci, a kompetence kulturní. Předmět Skupinová 

interpretace zahrnuje buď komorní, nebo souborovou hru. V tomto předmětu se pěstují kompetence 

osobnostně-sociální a taktéž kompetence k umělecké komunikaci. 

V oblasti Recepce a reflexe hudby získá žák vědomosti převážně v předmětu Hudební nauka, 

kde také dochází k pěstování osobnostně-sociálních kompetencí a kompetencí kulturních. 

 

Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium I. stupně 

Předměty/ročník 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Celkem 

Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 7 

Skupinová interpretace    1* 1* 1 1 1 1 4-6* 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 5 

Celkem               16-18 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
mezioborový předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 

*Poznámky: skupinová interpretace je v 2. a 3. ročníku nepovinný předmět, Tvůrčí dílna je mezioborový předmět, jehož 
hodinová dotace se nepočítá do studijního zaměření Hra na zobcovou flétnu. 

 

Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium II. stupně 

Předměty/ročník  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 4 

Skupinová interpretace  1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

Celkem         8-12 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
mezioborový předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

*Poznámka k rozpětí hodin ve Skupinové interpretaci: žák musí splnit minimálně 4 hodiny 
skupinové interpretace za II. stupeň. 
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Studium pro dospělé probíhá minimálně jednu vyučovací hodinu týdně a vzdělávací obsah a 

formu stanoví pedagog na základě vzdělávacích potřeb studenta v souladu s ŠVP. 

Vzdělávací obsah předmětu Hra na zobcovou flétnu 

Žák v přípravné hudební výchově: 

 zná správné držení nástroje  

 nasazuje tón na slabiku tů, tý 

 nadechuje se ústy 

 hraje tóny g1-d2 

 

Žák v  1. ročníku: 

 zná péči o svůj nástroj (čištění zobce, vysušení po hře, šetrné zacházení) 

 zná správné držení nástroje  

 nadechuje se ústy  

 zvládne techniku tvoření tónů (nasazení jazykem i ukončení) 

 používá hmaty pravé i levé ruky v rozsahu c1-f2 

 rozezná zvuk od tónů 

 orientuje se v jednoduchém notovém zápisu (pozná začátek a konec, rozezná svůj hlas od 

doprovodu) 

 

Žák v 2. ročníku:  

 zvládá základní artikulace (legato, tenuto, staccato) 

 dokáže zvládnout základní techniku levého palce (hra dvoučárkované oktávy) 

 rozšiřuje kapacitu dechu 

 je schopen prodlužovat hudební frázi 

 hraje jednoduché hudební útvary (píseň, taneček) 

 osvojil si hru v jednoduchém rytmu (hodnoty celé, půlové, čtvrťové, osminové) 

 orientuje se v 4/4, 2/4, 3/4, 3/8 taktu 

 

Žák ve 3. ročníku: 

 s jistotou zvládá rozsah nástroje c1 - g2 

 používá elementární výrazové prostředky podle charakteru skladby (p, f) 

 zdokonaluje prstovou techniku pomocí technických cvičení 

 dokáže hrát tenuto, legato, staccato 

 orientuje se ve struktuře notového zápisu (např. d. c. al fine, notace dvojhlasu v jedné notové 

osnově) 

 rozliší základní nálady skladby (smutná, veselá, taneční, apod.) 

 dokáže reagovat na špatné ladění 

 zvládá základy bráničně-žeberního dýchání 
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 uplatňuje při hře správné držení těla i nástroje 

 je schopen vizuální sebekontroly postoje a držení flétny 

 orientuje se v notovém zápisu, zvládá jednoduché rytmické kombinace do osminových 

hodnot včetně tečkovaného rytmu a synkop 

 zahraje zpaměti dle svých dispozic drobný hudební útvar 

 rozliší kvalitu tónu 

 zahraje jednoduchou melodii podle sluchu 

 

Žák ve 4. ročníku: 

 si rozšířil tónový rozsah c3 i d3 

 ovládá legato, portamento 

 zahraje staccato v pomalých tempech 

 hraje skladby různých stylových období 

 dokáže vyčíst podstatné věci z notového zápisu (předznamenání, takt, artikulace apod.) 

 zvládá veřejná vystoupení v souborové, komorní i sólové hře 

 zdokonaluje prstovou techniku v tóninách s různým počtem předznamenání 

 zdokonaluje dýchání a tím zlepšuje hru legato v různých vazbách 

 rozliší základní poznámky v notovém zápise a zvyšuje si zásobu pojmů italského hudebního 

názvosloví (např. allegro, andante, moderato, dolce, lento, vivo) 

 umí překonávat technické překážky díky hře v různých artikulacích a rytmech, kombinací 

legata a staccata 

 hraje skladby odlišných stylů a chápe základní rozdíly v jejich interpretaci 

 zahraje v pomalém tempu chromatickou stupnici 

 hraje na altovou flétnu 

 

Žák v 5. ročníku: 

 používá jednoduché melodické ozdoby (příraz, trylek, nátryl, opora) 

 rozliší tempová a přednesová označení (maestoso, cantabile, risoluto, scherzando, 

ritardando, accelerando, a tempo, a pocco, grave, rubato) 

 zvládá enharmonickou záměnu tónu 

 zdokonaluje palcovou techniku v souvislosti s legatem 

 umí projevit vlastní názor v rámci rozboru skladby 

 

Žák v 6. ročníku: 

 vystihne náladu skladby s využitím agogiky 

 dokáže hrát jednoduchou pasáž o oktávu výš 

 zahraje jednoduchou melodii podle sluchu 

 zdokonaluje dovednosti prstové techniky pomocí technických cvičení 

 rozliší různé druhy skladeb a vtiskne jim přiměřenou náladu 

 posoudí různé možnosti interpretace 
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 používá celý rozsah altového nástroje  

 zná využití tenorové flétny 

 hraje jednoduché barokní sonáty a tance 

 zahraje přiměřeně obtížnou skladbu z listu 

 orientuje se v různých stylových žánrech 

 

Žák v 7. ročníku:  

 hraje kvalitním tónem  

 zvládá techniku sopránového i altového nástroje 

 ve hře využívá nabyté jak technické, tak výrazové schopnosti 

 zvládá oktávové transpozice  

 dokáže samostatně nastudovat přiměřeně náročnou skladbu  

 využívá při hře moderních technik 

 zná svůj nástroj, jeho vznik, historii a uplatnění 

 ovládá celý rozsah nástroje 

 umí pracovat s tempovým rozlišením, frázováním, dynamikou, agogikou 

 hraje skladby různých žánrů a stylů 

 zvládne veřejně interpretovat skladbu buď sólově, nebo v komorním obsazení 

 

Žák v 1. a 2. ročníku II. stupně: 

 využívá různých artikulací a rytmů ke zdokonalení techniky 

 orientuje se v notovém zápisu (jednoduchá partitura, d. c. al coda, d. segno, vi-de) 

 zdokonaluje práci s dechem a výdrží 

 aplikuje při hře dosud získané vědomosti i dovednosti z oblasti recepce a reflexe a dále si je 

prohlubuje rozborem hraných skladeb 

 zvládá základní péči o svůj nástroj a jeho údržbu 

 

Žák ve 3. a 4. ročníku II. stupně: 

 dokáže pracovat s tónovým zabarvením v jednotlivých flétnových polohách 

 vybírá a rozšiřuje si svůj repertoár, který je mu blízký 

 dokáže prakticky aplikovat nabyté vědomosti z hudební teorie i praktické dovednosti a 

nadále je prohlubuje 

 zná různé zdroje vyhledávání skladeb a aktivně je využívá 

 dokáže samostatně rozeznat různé styly a žánry a umí přidat a vyjádřit vlastní vhled na 

interpretaci 

 uplatní při hře různé druhy frázování 

 rozezná moderní techniky flétnové hry (frullato, dvojité staccato) a uplatní je dle svých 

preferencí 
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Vzdělávací obsah předmětu Skupinová interpretace  

V předmětu Skupinová interpretace žáci naplňují jednak kompetence k umělecké komunikaci, 

a také osobnostně-sociální kompetence. 

 
Žák v 2. a 3. ročníku: 

 pozná svůj part mezi ostatními 

 využívá všechny dovednosti, které prozatím získal v jiných předmětech 

 dokáže se přizpůsobit rytmu a tempu skupiny 

 dokáže si svůj part nacvičit 

 hraje obligátní, druhé nebo třetí hlasy dle potřeby seskupení 

 respektuje roli dirigenta, pokud je přítomen 

 

Žák ve 4. až 6. ročníku: 

 svými technickými dovednostmi zvyšuje vyspělost seskupení 

 dokáže po přípravě zahrát part, který je v daném seskupení potřebný 

 podílí se na kvalitě zvuku celého seskupení 

 dokáže částečně přizpůsobit svou intonaci v celkovém zvuku 

 rozezná dynamické a agogické pokyny dirigenta, je-li přítomen 

 zhodnotí svůj výkon i výkon celého seskupení 

 

Žák v 7. ročníku: 

 zahraje vedoucí party, případně charakteristické party pro daný nástroj 

 dokáže zaujmout pozici lídra v sekci 

 je schopen zahrát sólo dle svých možností 

 dokáže zahrát jednotlivé party z listu v přiměřeném tempu 

 dokáže dle nástrojových možností intonovat 

 dokáže různé žánry správně frázovat 

 dokáže mladší spolužáky inspirovat rytmickou a technickou spolehlivostí  

 umí své dovednosti dát ve prospěch nastudované skladby  

 umí zhodnotit kvalitu výkonu při veřejném vystoupení  

 pomáhá při organizaci pódia při veřejných akcích i zkouškách 

 

Žák v 1. až 4. ročníku II. stupně: 

 aktivně se spolupodílí na výběru repertoáru 

 dokáže svým přístupem motivovat mladší spolužáky k maximálnímu výkonu 

 dokáže svou technickou zběhlostí, rytmickou přesností a intonační spolehlivostí zvyšovat 

celkovou úroveň seskupení 

 je schopen si uvědomit svou nezastupitelnost v daném seskupení 
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 umí zvýraznit dynamiku a interpretační rozdíly různých žánrů v daném seskupení 

 dokáže samostatně vyhledávat různá seskupení, případně se podílet na jejich vzniku 

 

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka 

Posláním předmětu Hudební nauka je vytvářet a tříbit zájem žáka o hudbu, kultivovat jeho 

osobnost, rozšiřovat a rozvíjet jeho praktické hudební zkušenosti i vědomosti. Předmět má žákům 

poskytnout základy odborného vzdělání a vychovávat posluchače hudby i aktivního hráče. Abychom 

dosáhli těchto cílů, musíme rozvíjet hudební představivost, správné pěvecké návyky a schopnost 

rozlišovat jednotlivé vyjadřovací prostředky, jako jsou metrum, tempo, rytmus, melodika, dynamika, 

barva tónu atd. 

Hudební nauka v návaznosti na přípravnou hudební výchovu je samostatný předmět 

s vlastními cíli zaměřenými na hudebně-teoretický vývoj žáka. Na rozdíl od individuální nástrojové 

výuky se v tomto předmětu systematicky zaobíráme takovými aktivitami, které individuální vyučování 

může poskytnout jen okrajově. Hudební nauka doplňuje hlavní předmět a současně navazuje na 

poznatky a zkušenosti z individuální výuky, prohlubuje je a uvádí do širších souvislostí v rámci 

hudební kultury. 

Hudební nauku rozdělujeme na dílčí hudební disciplíny, jako jsou hudební teorie, intonace, 

rytmus a sluchová analýza, dějiny hudby, hudební formy a hudební nástroje. Výuka probíhá 

v kolektivu, kdy jsou pěstovány převážně kompetence osobnostně-sociální a kompetence kulturní. 

 
Žák v 1. ročníku z hudební teorie: 

 ovládá základní dynamická znaménka (p, mf, f, <, >) 

 orientuje se v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 vytvoří trojzvuk k probíraným stupnicím  

 vysvětlí pojem stupnice a umí ji utvořit od tónu C, G, F 

 zná noty od c₁ - g₂ 

 umí posuvky (#, b, odrážka), čte noty s posuvkami 

 dokáže rozpoznat základní druhy pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 umí napsat houslový i basový klíč 

 zná pojmy - celý tón, půltón, předznamenání  

 rozpozná sluchem tyto hudební nástroje: flétna, akordeon, klavír, kytara, housle 

 

Žák v 1. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 dokáže zhudebnit jednoduché říkadlo 

 zazpívá durový trojzvuk  

 utvoří vlastní melodii v rozpětí tónů c₁ - g₁ 

 pozná počet hraných tónů (1, 2, 3) 

 zpívá lidové písně  

 dle svých schopností zaznamená jednoduchou hranou melodii (intonační diktát) 
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 umí zrytmizovat říkadlo 

 rozpozná základní notové hodnoty a umí je použít (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 je schopen napsat snadný rytmický diktát ve 2/4 taktu 

 používá k rytmizaci hru na tělo i rytmické nástroje (bubny, drhla apod.) 

 

Žák v 2. ročníku z hudební teorie a hudebních forem: 

 vytvoří ke stupnicím do 3 # a 2 b tónický kvintakord   

 vyjmenuje řadu # i b 

 ví, co je interval a umí je vyjmenovat 

 umí další dynamická znaménka - pp, ff  

 rozliší polku, valčík, pochod, ukolébavku 

 si osvojil tyto hudební pojmy: allegro, moderato, fine, d. c. al fine, allegretto 

 rozpozná smyčcové nástroje a ví o nich základní údaje (počet strun, velikost, barva tónu) 

 zná pojem „komorní a“ 

 

Žák v 2. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 je schopen intonovat T5 v dur i moll tóninách 

 umí reagovat na intonační otázky i odpovědi svých spolužáků v rámci 5 tónů 

 zná 3/8, 4/8, 6/8  takt a čtvrťovou notu s tečkou 

 se orientuje v 2, 3 a 4/4 taktu, umí je vytvořit i doplnit 

 je schopen napsat rytmický diktát ve 2/4 i 3/4 taktu 

 

Žák ve 3. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 umí vyložit vznik lidových písní 

 zná rozdíl mezi ligaturou a legatem 

 určí hlavní pěvecké hlasy a rozliší pěvecké sbory 

 je schopen rozpoznat tyto tance: valčík, menuet, polka 

 zná dvojité posuvky 

 utvoří stupnice D, A, E, F, B a jim příslušející T5 s obraty 

 zná hlavní harmonické stupně durových stupnic (T, S, D) 

 ví, co je kánon 

 osvojil si stěžejní díla B. Smetany a A. Dvořáka 

 

Žák ve 3. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 zvládne sluchovou analýzu tónického kvintakordu dur i moll 

 zvládá napsat melodický diktát (c₁ - g₁) 

 doplní neúplné takty v rytmických cvičeních 

 umí tleskat cvičení s ligaturou 

 zatleská a vypočítá tečkovaný rytmus 
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 napíše snadný rytmický diktát ve 2, 3, i 4/4 taktu 

 zná synkopu a zvládne dvojhlasé rytmické cvičení se synkopou 

 umí osminovou triolu 

 umí šestnáctinové noty 

 umí zazpívat dvojhlasý kánon 

 

Žák ve 4. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 vysvětlí pojmy celý tón, půltón a enharmonická záměna 

 pojmenuje jednotlivé oktávy 

 určí hlavní stupně stupnice a utvoří na nich kvintakord (T5, S5, D5) 

 chápe melodické ozdoby a způsob jejich interpretace 

 zná základní komorní tělesa a jejich obsazení (smyčcové kvarteto, klavírní trio, dechové 

kvinteto) 

 ví, co je partitura  

 rozdělí žesťové nástroje 

 rozezná bicí nástroje 

 zná významná díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Haydna, L. v. Beethovena 

 

Žák ve 4. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 intonuje malou a velkou tercii 

 zazpívá 1. 3. a 5. tón tonického kvintakordu 

 zvládá trojhlasé rytmické cvičení s triolami a synkopami 

 je schopen vytvořit a doplnit různá rytmická cvičení 

 umí všechny druhy pomlk a základních notových hodnot 

 je schopen pracovat s tečkovaným rytmem 

 

Žák v 5. ročníku z hudební teorie, dějin hudby a hudebních forem: 

 zná počátky a vývoj hudby 

 vytvoří T5 zvětšené a zmenšené 

 sestaví stupnice durové i mollové 

 umí utvořit dominantní septakord  

 osvojil si obsazení symfonického orchestru 

 ví, co je melodram 

 ví, co je opera 

 se orientuje v posloupnosti slohových období a umí k nim přiřadit skladatelské osobnosti  

 zná chromatickou stupnici 

 dokáže rozlišit durovou a mollovou skladbu 

 používá pojmy italského hudebního názvosloví 

 zvládá transponovat jednoduchý melodický úryvek 

 dokáže využít znalosti z dějin hudby a hudební teorie při interpretaci 
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 chápe základní hudební formy a jejich užití (sonátová forma, fuga, rondo, malá písňová 

forma) 

 vytváří si vlastní názor na vyslechnutá díla a dokáže jej formulovat 

 

Žák v 5. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 správně intonuje jednoduché hrané motivy 

 zvládne intonační cvičení v mollové tónině 

 je schopen zazpívat jednoduchou melodii z listu 

 umí rozlišovat souzvuky - dur, moll, D7 

 utvoří jednoduchý motiv 

 zvládne rytmický trojhlas 

 orientuje se v rytmických cvičeních obsahujících trioly, synkopy i tečkovaný rytmus 

Vzdělávací obsah nepovinného mezioborového předmětu Tvůrčí dílna 

Tvůrčí dílna je zaměřena na rozvoj uměleckých vloh žáka, na rozvoj schopností vnímat druhé, 

řešit různé sociální situace. Důraz je kladen na emocionální rozvoj a schopnost sebepoznání a 

sebekontroly. Tento předmět je mezioborový, tudíž do něj mohou chodit nejen žáci literárně-

dramatického oboru, ale rovněž žáci i pedagogové oboru hudebního a tanečního. Základním 

principem je práce s výrazovými prostředky všech druhů umění (výtvarného, hudebního, tanečního i 

literárního) a jejich vzájemnému propojení. Záměrem je propojení žáků různého věku a zaměření 

s akcentem na rozvoj tvořivého myšlení bez ohledu na množství již získaných uměleckých dovedností. 

Výsledek kolektivního snažení může vyústit v předvedení společného díla před veřejností. 

Žák v 1. – 7. ročníku I. stupně: 

 spolupracuje v kolektivu  

 vyjadřuje se kultivovaně v sociálně – umělecké komunikaci 

 zvládá jednoduché improvizace 

 tvořivě přistupuje k zadané předloze 

 využívá vhodných pohybových, hudebních a tanečních prvků 

 realizuje vlastní náměty 

 dokáže vyjádřit své myšlenky a emoce 

 respektuje práci druhých, přijímá kritiku vlastní práce a naslouchá ostatním  

 

Žák v 1. – 4. ročníku II. stupně: 

 spoluvytváří inscenace 

 dokáže dramaturgicky zpracovat zadané téma 

 orientuje se v užití hudebního, literárního materiálu 

 využívá a dokáže zařadit vhodné pohybové prvky 
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5.1.1.2 Studijní zaměření: Hra na flétnu 

Flétna je velmi oblíbeným a rozšířeným nástrojem. Její využití je všestranné - od různých 

komorních seskupení, přes ansámbly hrající renesanční a barokní hudbu, dechové orchestry, 

k tanečním skupinám a symfonickým tělesům. Žáci naší školy se postupně od sólové hry dostanou i 

do komorních obsazení a souborů. Využíváme propojení flétny a kytary. Než však žáci mohou 

účinkovat v komorních seskupeních, musí dobře zvládnout hru na tento nástroj. Ve výuce se snažíme 

přiblížit učivo natolik, aby žák byl doma schopen zadané učivo samostatně procvičit. Při výuce 

vybíráme skladby různých žánrů a stylových období dle preferencí žáka. 

V oblasti Hudební interpretace a tvorba získá žák elementární hudební dovednosti a návyky 

v předmětech Hra na flétnu a Skupinová interpretace. Individuální výuka probíhá v předmětu Hra na 

flétnu, kdy jsou pěstovány především kompetence k umělecké komunikaci, a kompetence kulturní. 

Předmět Skupinová interpretace zahrnuje buď komorní, nebo souborovou hru. V tomto předmětu se 

pěstují kompetence osobnostně-sociální a taktéž kompetence k umělecké komunikaci. 

V oblasti Recepce a reflexe hudby získá žák vědomosti v předmětu Hudební nauka, kde také 

dochází k pěstování osobnostně-sociálních kompetencí a kompetencí kulturních. 

 
Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium I. stupně 

Předměty/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Celkem 

Hra na flétnu 1 1 1 1 1 1 1 7 

Skupinová interpretace    1* 1* 1 1 1 1 4-6* 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 5 

Celkem               16-18 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
mezioborový předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 

*Poznámky: skupinová interpretace je v 2. a 3. ročníku nepovinný předmět, Tvůrčí dílna je mezioborový předmět, jehož 
hodinová dotace se nepočítá do studijního zaměření Hra na flétnu. 

 

Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium II. stupně 

Předměty/ročník  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Hra na zobcovou  1 1 1 1 4 

Skupinová interpretace  1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

Celkem         8-12 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
mezioborový předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

Poznámka k rozpětí hodin ve Skupinové interpretaci: žák musí splnit minimálně 4 hodiny 
skupinové interpretace za II. stupeň. 

 
Studium pro dospělé probíhá minimálně jednu vyučovací hodinu týdně a vzdělávací obsah a 

formu stanoví pedagog na základě vzdělávacích potřeb studenta v souladu s ŠVP. 
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Vzdělávací obsah předmětu Hra na flétnu 

Žák v 1. ročníku: 

 používá při nasazení jazyka 

 zvládá elementární práci s dechem (nadechuje se ústy) 

 umí správně sestavit nástroj 

 umí správně udržovat a čistit nástroj 

 zná správný postoj při hře 

 hraje tenuto a legato 

 hraje jednoduché artikulace (např. dvě legato, dvě staccato) 

 využívá při hře hodnoty půlové, čtvrťové, osminové 

 hraje v rozsahu f₁ - g₂ 

 zná návyky správné a pravidelné domácí přípravy 

 

Žák v 2. ročníku:  

 dokáže pracovat na prohlubování bráničně-žeberního dýchání, zvyšování dechové výdrže (hra 

vydržovaných tónů na 5 dob, prodloužení hudebních frází) 

 zvládá tvoření přefukovaných tónů 

 hraje tenuto, legato, staccato 

 hraje různé druhy písní, jednoduché etudy a drobné instruktivní skladby (např. taneček) 

 rozlišuje hru osminových not, jednoduchého tečkovaného rytmu, orientuje se ve struktuře 

notového zápisu (d. c. al fine, coda apod.) 

 hraje různé druhy písní, jednoduché etudy a drobné instruktivní skladby 

 hraje stupnice C, F, G dur 

 

Žák ve 3. ročníku: 

 si osvojil správné držení těla i nástroje při hře 

 zvládá základy bráničně-žeberního dýchání 

 používá kombinace hry tenuto, legato i staccato v přiměřeném tempu  

 orientuje se v notovém zápise, zvládá jednoduché rytmické kombinace od celých do 

osminových hodnot včetně tečkovaného rytmu a jednoduchých synkop 

 využívá všech získaných dovedností v prstové technice 

 dokáže pracovat na tónové kvalitě (nasazení t, k, nasazení dechem, ukončení tónu) 

 zahraje zpaměti dle svých dispozic drobný hudební útvar 

 využívá základní výrazové prostředky (např. mf, f) a dokáže je použít v drobné instruktivní 

skladbě, kterou realizuje na veřejnosti 

 zahraje jednoduchou melodii podle sluchu 
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Žák ve 4. ročníku: 

 hraje skladby odlišných stylů a rozlišuje rozdíly v jejich interpretaci 

 hraje v rozsahu c₁ - f₃ 

 orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech (písně, jednoduché tance menuet, 

allemande, valčík) 

 rozliší základní poznámky v notovém zápisu a zvyšuje si zásobu pojmů italského hudebního 

názvosloví (např. allegro, andante, moderato, dolce, lento, vivo, ritardando) 

 zdokonaluje prstovou techniku pomocí technických cvičení a etud, zvyšuje kapacitu dechu 

 zvládá veřejná vystoupení buď sólově s doprovodem jiného nástroje, nebo v komorní hře 

 používá při hře pro něj dostupných výrazových prostředků (akcent, výstavba a ukončení 

fráze) 

 

Žák v 5. ročníku: 

 zahraje jednoduché melodické ozdoby (trylek, příraz, náraz, skupinka) 

 dokáže částečně vyjádřit náladu skladby 

 používá ve skladbách jednoduché staccato 

 hraje plynule durové stupnice do 4 předznamenání včetně tónických kvintakordů a obratů 

 hraje v rozsahu c₁ – g₃ 

 

Žák v 6. ročníku: 

 hraje plynule mollové stupnice do 2 předznamenání včetně tónických kvintakordů a obratů 

 zahraje chromatickou stupnici v přiměřeném tempu 

 zdokonaluje prstovou techniku náročnějších etud a technických cvičení 

 zvládá tóny tříčárkované oktávy (po a₃) 

 dokáže s pedagogem probírat různé možnosti interpretace 

 ve své hře využívá dynamických možností nástroje, frázování 

 zvládá delší dechové fráze 

 dbá na intonační čistotu hry a kvalitu tónu 

 

Žák v 7. ročníku:  

 zná svůj nástroj, jeho vznik, historii a uplatnění 

 dokáže samostatně nastudovat skladbu různých stylů a žánrů s využitím všech dovedností 

získaných během studia 

 umí pracovat s tempovým rozlišením, frázováním, dynamikou a agogikou  

 interpretuje skladbu buď sólově, nebo v komorním obsazení 

 zvládá oktávovou transpozici 

 dokáže naladit nástroj 

 ovládá rozsah nástroje od c1-h3 
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Žák v 1. a 2. ročníku II. stupně: 

 hraje skladby různých hudebních žánrů  

 dbá na vyrovnanost prstové techniky a plynulosti vazeb v legatu 

 zhodnotí svůj výkon a navrhne řešení 

 rozliší detaily a rozdíly v hudebním výrazu (např. mp, mf, f, ff apod., ritenuto, ritardando poco 

a poco, accel. poco a poco) 

 aplikuje při hře dosud získané vědomosti i dovednosti z oblasti recepce a reflexe a dále si je 

prohlubuje rozborem hraných skladeb 

 

Žák ve 3. a 4. ročníku II. stupně: 

 dokáže pracovat s nátiskem a barvou tónů v jednotlivých flétnových polohách 

 uplatňuje a rozvíjí techniku hry, využívá různých artikulací a rytmů k jejímu zdokonalení, 

dokáže se orientovat v notovém zápise 

 zdokonaluje práci s dechem a výdrží 

 vybírá a rozšiřuje si svůj repertoár, který je mu blízký 

 zvládá základní péči o svůj nástroj a jeho údržbu 

 zná různé zdroje vyhledávání skladeb a aktivně je využívá 

 dokáže samostatně rozeznat různé styly a žánry a umí přidat a vyjádřit vlastní vhled na 

interpretaci 

 uplatní při hře různé druhy frázování 

 rozezná moderní techniky flétnové hry (frullato, dvojité staccato, glissando) a uplatní je dle 

svých preferencí 

 dle svých zájmů a možností se zapojuje také do místních či regionálních seskupení 

 

Vzdělávací obsah předmětu Skupinová interpretace  

V předmětu Skupinová interpretace žáci naplňují jednak kompetence k umělecké komunikaci, 

a také osobnostně-sociální kompetence. 

 
Žák v 2. a 3. ročníku: 

 pozná svůj part mezi ostatními 

 využívá všechny dovednosti, které prozatím získal v jiných předmětech 

 dokáže se přizpůsobit rytmu a tempu skupiny 

 dokáže si svůj part nacvičit 

 hraje obligátní, druhé nebo třetí hlasy dle potřeby seskupení 

 respektuje roli dirigenta, pokud je přítomen 

Žák ve 4. až 6. ročníku: 

 svými technickými možnostmi zvyšuje vyspělost seskupení 

 dokáže po přípravě zahrát part, který je potřeba 
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 podílí se výrazně na kvalitě zvuku celého seskupení 

 pozná svou barvu tónu v celkovém zvuku 

 dokáže částečně přizpůsobit svou intonaci 

 rozezná dynamické a agogické pokyny dirigenta, je-li přítomen 

 zhodnotí svůj výkon i výkon seskupení 

 

Žák v 7. ročníku: 

 zahraje vedoucí party, případně charakteristické party pro daný nástroj 

 dokáže zaujmout pozici lídra v sekci 

 je schopen zahrát sólo dle svých možností 

 dokáže zahrát jednotlivé party z listu v přiměřeném tempu 

 dokáže dle nástrojových možností správně intonovat 

 dokáže různé žánry správně frázovat 

 dokáže mladší spolužáky inspirovat rytmickou a technickou spolehlivostí  

 umí své dovednosti dát ve prospěch společného díla 

 umí zhodnotit kvalitu výkonu při veřejném vystoupení  

 pomáhá při organizaci pódia při veřejných akcích i zkouškách 

 

Žák v 1. až 4. ročníku II. stupně: 

 aktivně se spolupodílí na výběru repertoáru 

 dokáže svým přístupem motivovat mladší spolužáky k maximálnímu výkonu 

 dokáže svou technickou zběhlostí, rytmickou přesností a intonační spolehlivostí zvyšovat 

celkovou úroveň seskupení 

 je schopen si uvědomit svou nezastupitelnost v daném seskupení 

 umí zvýraznit dynamiku a interpretační rozdíly různých žánrů v daném seskupení 

 dokáže dle svých preferencí samostatně vyhledávat různá seskupení, případně se podílet na 

jejich vzniku 

 

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka 

Posláním předmětu Hudební nauka je vytvářet a tříbit zájem žáka o hudbu, kultivovat jeho 

osobnost, rozšiřovat a rozvíjet jeho praktické hudební zkušenosti i vědomosti. Předmět má žákům 

poskytnout základy odborného vzdělání a vychovávat posluchače hudby i aktivního hráče. Abychom 

dosáhli těchto cílů, musíme rozvíjet hudební představivost, správné pěvecké návyky a schopnost 

rozlišovat jednotlivé vyjadřovací prostředky, jako jsou metrum, tempo, rytmus, melodika, dynamika, 

barva tónu atd. 

Hudební nauka v návaznosti na přípravnou hudební výchovu je samostatný předmět 

s vlastními cíli zaměřenými na hudebně-teoretický vývoj žáka. Na rozdíl od individuální nástrojové 

výuky se v tomto předmětu systematicky zaobíráme takovými aktivitami, které individuální vyučování 

může poskytnout jen okrajově. Hudební nauka doplňuje hlavní předmět a současně navazuje na 



  Školní vzdělávací program ZUŠ Klimkovice 

  25   
 

poznatky a zkušenosti z individuální výuky, prohlubuje je a uvádí do širších souvislostí v rámci 

hudební kultury. 

Hudební nauku rozdělujeme na dílčí hudební disciplíny, jako jsou hudební teorie, intonace, 

rytmus a sluchová analýza, dějiny hudby, hudební formy a hudební nástroje. Výuka probíhá 

v kolektivu, kdy jsou pěstovány převážně kompetence osobnostně-sociální a kompetence kulturní. 

 
Žák v 1. ročníku z hudební teorie: 

 ovládá základní dynamická znaménka (p, mf, f, <, >) 

 orientuje se v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 vytvoří trojzvuk k probíraným stupnicím  

 vysvětlí pojem stupnice a umí ji utvořit od tónu C, G, F 

 zná noty od c₁ - g₂ 

 umí posuvky (#, b, odrážka), čte noty s posuvkami 

 dokáže rozpoznat základní druhy pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 umí napsat houslový i basový klíč 

 zná pojmy - celý tón, půltón, předznamenání  

 rozpozná sluchem tyto hudební nástroje: flétna, akordeon, klavír, kytara, housle 

 

Žák v 1. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 dokáže zhudebnit jednoduché říkadlo 

 zazpívá durový trojzvuk  

 utvoří vlastní melodii v rozpětí tónů c₁ - g₁ 

 pozná počet hraných tónů (1, 2, 3) 

 zpívá lidové písně  

 dle svých schopností zaznamená jednoduchou hranou melodii (intonační diktát) 

 umí zrytmizovat říkadlo 

 rozpozná základní notové hodnoty a umí je použít (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 je schopen napsat snadný rytmický diktát ve 2/4 taktu 

 používá k rytmizaci hru na tělo i rytmické nástroje (bubny, drhla apod.) 

 

Žák v 2. ročníku z hudební teorie a hudebních forem: 

 vytvoří ke stupnicím do 3 # a 2 b tónický kvintakord   

 vyjmenuje řadu # i b 

 ví, co je interval a umí je vyjmenovat 

 umí další dynamická znaménka (pp, ff)  

 rozliší polku, valčík, pochod, ukolébavku 

 osvojil si tyto hudební pojmy: allegro, moderato, fine, d. c. al fine, allegretto 

 rozpozná smyčcové nástroje a ví o nich základní údaje (počet strun, velikost, barva tónu) 

 zná pojem „komorní a“ 
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Žák v 2. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 je schopen intonovat T5 v dur i moll tóninách 

 umí reagovat na intonační otázky i odpovědi svých spolužáků v rámci 5 tónů 

 zná 3/8, 4/8, 6/8  takt a čtvrťovou notu s tečkou 

 orientuje se v 2, 3 a 4/4 taktu, umí je vytvořit i doplnit 

 je schopen napsat rytmický diktát ve 2/4 i 3/4 taktu 

 

Žák ve 3. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 umí vyložit vznik lidových písní 

 zná rozdíl mezi ligaturou a legatem 

 určí hlavní pěvecké hlasy a rozliší pěvecké sbory 

 je schopen rozpoznat tyto tance: valčík, menuet, polka 

 zná dvojité posuvky 

 utvoří stupnice D, A, E, F, B a jim příslušející T5 s obraty 

 zná hlavní harmonické stupně durových stupnic (T, S, D) 

 ví, co je kánon 

 osvojil si stěžejní díla B. Smetany a A. Dvořáka 

 

Žák ve 3. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 zvládne sluchovou analýzu tónického kvintakordu dur i moll 

 zvládá napsat melodický diktát (c₁ - g₁) 

 doplní neúplné takty v rytmických cvičeních 

 umí tleskat cvičení s ligaturou 

 zatleská a vypočítá tečkovaný rytmus 

 napíše snadný rytmický diktát ve 2, 3, i 4/4 taktu 

 zná synkopu a zvládne dvojhlasé rytmické cvičení se synkopou 

 umí osminovou triolu 

 umí šestnáctinové noty 

 umí zazpívat dvojhlasý kánon 

 

Žák ve 4. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 vysvětlí pojmy celý tón, půltón a enharmonická záměna 

 pojmenuje jednotlivé oktávy 

 určí hlavní stupně stupnice a utvoří na nich kvintakord (T5,S5, D5) 

 chápe melodické ozdoby a způsob jejich interpretace 

 zná základní komorní tělesa a jejich obsazení (smyčcové kvarteto, klavírní trio, dechové 

kvinteto) 

 ví, co je partitura  

 rozdělí žesťové nástroje 

 rozezná bicí nástroje 
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 zná významná díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Haydna, L. v. Beethovena 

 

Žák ve 4. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 intonuje malou a velkou tercii 

 zazpívá 1. 3. a 5. tón tónického kvintakordu 

 zvládá trojhlasé rytmické cvičení s triolami a synkopami 

 je schopen vytvořit a doplnit různá rytmická cvičení 

 umí všechny druhy pomlk a základních notových hodnot 

 je schopen pracovat s tečkovaným rytmem 

 

Žák v 5. ročníku z hudební teorie, dějin hudby a hudebních forem: 

 zná počátky a vývoj hudby 

 vytvoří T5 zvětšené a zmenšené 

 sestaví stupnice durové i mollové 

 umí utvořit dominantní septakord  

 osvojil si obsazení symfonického orchestru 

 ví, co je melodram 

 ví, co je opera 

 orientuje se v posloupnosti slohových období a umí k nim přiřadit skladatelské osobnosti  

 zná chromatickou stupnici 

 dokáže rozlišit durovou a mollovou skladbu 

 používá pojmy italského hudebního názvosloví 

 zvládá transponovat jednoduchý melodický úryvek 

 dokáže využít znalosti z dějin hudby a hudební teorie při interpretaci 

 chápe základní hudební formy a jejich užití (sonátová forma, fuga, rondo, malá písňová 

forma) 

 vytváří si vlastní názor na vyslechnutá díla a dokáže jej formulovat 

 

Žák v 5. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy 

 správně intonuje jednoduché hrané motivy 

 zvládne intonační cvičení v mollové tónině 

 je schopen zazpívat jednoduchou melodii z listu 

 umí rozlišovat souzvuky - dur, moll, D7 

 

 utvoří jednoduchý motiv 

 zvládne rytmický trojhlas 

 orientuje se v rytmických cvičeních obsahujících trioly, synkopy i tečkovaný rytmus 
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Vzdělávací obsah nepovinného mezioborového předmětu Tvůrčí dílna 

Tvůrčí dílna je zaměřena na rozvoj uměleckých vloh žáka, na rozvoj schopností vnímat druhé, 

řešit různé sociální situace. Důraz je kladen na emocionální rozvoj a schopnost sebepoznání a 

sebekontroly. Tento předmět je mezioborový, tudíž do něj mohou chodit nejen žáci literárně-

dramatického oboru, ale rovněž žáci i pedagogové oboru hudebního a tanečního. Základním 

principem je práce s výrazovými prostředky všech druhů umění (výtvarného, hudebního, tanečního i 

literárního) a jejich vzájemnému propojení. Záměrem je propojení žáků různého věku a zaměření 

s akcentem na rozvoj tvořivého myšlení bez ohledu na množství již získaných uměleckých dovedností. 

Výsledek kolektivního snažení může vyústit v předvedení společného díla před veřejností. 

Žák v 1. – 7. ročníku I. stupně: 

 spolupracuje v kolektivu  

 vyjadřuje se kultivovaně v sociálně – umělecké komunikaci 

 zvládá jednoduché improvizace 

 tvořivě přistupuje k zadané předloze 

 využívá vhodných pohybových, hudebních a tanečních prvků 

 realizuje vlastní náměty 

 dokáže vyjádřit své myšlenky a emoce 

 respektuje práci druhých, přijímá kritiku vlastní práce a naslouchá ostatním  

 

Žák v 1. – 4. ročníku II. stupně: 

 spoluvytváří inscenace 

 dokáže dramaturgicky zpracovat zadané téma 

 orientuje se v užití hudebního, literárního materiálu 

 využívá a dokáže zařadit vhodné pohybové prvky 
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5.1.1.3 Studijní zaměření: Hra na klarinet 

Klarinet patří mezi velmi oblíbené dechové nástroje díky různým možnostem svého využití. 

Jeho žánrový rozsah je nebývalý, a proto se s ním můžeme setkat v symfonické, komorní, dechové, 

taneční, jazzové i lidové hudbě.  Dnes jej můžeme použít díky jeho tónovému zabarvení i v méně 

obvyklých kombinacích s jinými nástroji.  V naší škole se snažíme, aby se žák seznámil se všemi 

dostupnými možnostmi jeho uplatnění a pak si vybral žánr jemu nejbližší. Nicméně než k tomu dojde, 

musí zvládnout hru na nástroj ve všech aspektech hry. Výuka probíhá na základě zavedených 

postupů, s prostupem moderních vyučovacích postupů a používání audiovizuálních prostředků 

jednak při jednotlivých hodinách, tak i dle možností při domácí přípravě.  

V oblasti Hudební interpretace a tvorba získá žák elementární hudební dovednosti a návyky 

v předmětech Hra na klarinet a Skupinová interpretace. Individuální výuka probíhá v předmětu Hra 

na klarinet, kdy jsou pěstovány především kompetence k umělecké komunikaci, a kompetence 

kulturní. Předmět Skupinová interpretace probíhá formou komorní nebo souborové hry. V tomto 

předmětu se pěstují kompetence osobnostně-sociální a taktéž kompetence k umělecké komunikaci. 

V oblasti Recepce a reflexe hudby získá žák vědomosti převážně v předmětu Hudební nauka, 

kde také dochází k pěstování osobnostně-sociálních kompetencí a kompetencí kulturních. 

 
Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium I. stupně 

Předměty/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Celkem 

Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1 1 7 

Skupinová interpretace    1* 1* 1 1 1 1 4-6* 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 5 

Celkem               16-18 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
mezioborový předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 

*Poznámky: Skupinová interpretace je v 2. a 3. ročníku nepovinný předmět, Tvůrčí dílna je mezioborový předmět, jehož 
hodinová dotace se nepočítá do studijního zaměření Hra na klarinet. 

 

Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium II. stupně 

Předměty/ročník  
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
Celkem 

Hra na klarinet 1 1 1 1 4 

Skupinová interpretace  1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

Celkem         8.12 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
mezioborový předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 

*Poznámka k rozpětí hodin ve Skupinové interpretaci: žák musí splnit minimálně 4 hodiny skupinové interpretace za II. 
stupeň. 

 

Studium pro dospělé probíhá minimálně jednu vyučovací hodinu týdně a vzdělávací obsah a 

formu stanoví pedagog na základě vzdělávacích potřeb studenta v souladu s ŠVP. 
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Vzdělávací obsah předmětu Hra na klarinet 

Žák v 1. ročníku: 

 zvládne samostatně nástroj sestavit, pojmenovat jeho části, dokáže správně upevnit plátek 

 zvládá elementární práci s dechem (nadechuje se ústy) 

 dokáže správně uchopit nástroj v ústech a vytvořit tón 

 zná správný postoj při hře 

 dokáže nasazovat jazykem na slabiku tů  

 hraje tenuto ve středně silné dynamice  

 rozliší rytmus celých, půlových a čtvrťových not 

 hraje šalmajový rejstřík v rozsahu e - a₁ 

 umí správně střídat malíky alespoň jedním způsobem 

 hraje v pomalém tempu jednoduché písně dle školy 

 zná návyky správné a pravidelné domácí přípravy  

 zná pravidla základní nátiskové hygieny (hra vydržovaných tónů) 

 

Žák v 2. ročníku:  

 hraje v šalmajovém i clarinovém rejstříku diatonicky od  e-c₃ 

 zvládá hru tónin s 1 předznamenáním v dosaženém rozsahu 

 dokáže pracovat na prohlubování bráničně-žeberního dýchání a zvyšování dechové výdrže 

(hra vydržovaných tónů na 6 dob) 

 rozlišuje hru osminových not, jednoduchého tečkovaného rytmu, orientuje se ve struktuře 

notového zápisu (d. c. al fine, dal segno, coda apod.) 

 dokáže spojit alespoň 2 tóny hrou legato 

 hraje různé druhy písní, jednoduché etudy a drobné instruktivní skladby 

 hraje stupnice C, F, G dur 

 

Žák ve 3. ročníku: 

 zvládá základy bráničně-žeberního dýchání 

 si osvojil správné držení těla i nástroje při hře 

 ovládá bezpečně šalmajový i clarinový rejstřík  

 orientuje se v notovém zápise, zvládá jednoduché rytmické kombinace od celých do 

osminových hodnot včetně tečkovaného rytmu a jednoduchých synkop 

 používá základní výrazové prostředky (např. p, mf, f) a dokáže je použít v drobné instruktivní 

skladbě, kterou realizuje na veřejnosti 

 zahraje zpaměti dle svých dispozic drobný hudební útvar 

 dokáže pracovat na tónové kvalitě (nasazení tů, průběh, ukončení tónu) 

 využívá všech získaných dovedností v prstové technice 

 zdokonaluje plynulost přechodu mezi šalmajovým a clarinovým rejstříkem 

 hraje staccato v pomalém tempu 

 zahraje jednoduchou melodii podle sluchu 
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 zahraje stupnice durové do 2 předznamenání včetně tónického kvintakordu a jeho obratů 

 

Žák ve 4. ročníku: 

 zdokonaluje prstovou techniku v tóninách s různým počtem předznamenání pomocí etud, 

partů komorní, souborové hry a instruktivních skladeb 

 zdokonaluje a prohlubuje dýchání a tím zlepšuje hru legato v různých vazbách 

 hraje staccato v pomalých tempech v šestnáctinových hodnotách a ve středních tempech 

v osminových hodnotách 

 rozliší základní poznámky v notovém zápisu a zvyšuje si zásobu pojmů italského hudebního 

názvosloví (např. allegro, andante, moderato, dolce, lento, vivo) 

 umí překonávat technické překážky díky hře v různých artikulacích, rytmech, kombinací 

legata a staccata 

 hraje skladby odlišných stylů a rozlišuje rozdíly v jejich interpretaci 

 používá při hře crescendo a decrescendo 

 zahraje chromatický rozsah nástroje po e₃ v pomalém tempu 

 zahraje plynule stupnice durové do 4 předznamenání včetně tónického kvintakordu a jeho 

obratů 

 zvládá veřejná vystoupení buď sólově, s doprovodem jiného nástroje či podkladu nebo 

v komorní hře 

 

Žák v 5. ročníku: 

 zdokonaluje dovednost prstové techniky pomocí technických cvičení 

 zdokonaluje vazby v legatu pomocí technických cvičení 

 používá jednoduché melodické ozdoby (příraz, nátryl, opora) 

 využívá běžný rozsah nástroje 

 ve své hře využívá dynamických možností nástroje, frázování a agogiky (crescendo, 

decrescendo, ritardando, accelerando) 

 

Žák v  6. ročníku: 

 dokáže pracovat na uvolňování jazyka a zrychlování staccata 

 rozliší různé druhy skladeb a umí jim vtisknout přiměřenou náladu 

 dokáže s pedagogem probírat různé možnosti interpretace 

 rozliší různé druhy frázování včetně základů frázování jazzového (triolový rytmus) 

 zahraje v přiměřeném tempu durové stupnice do 5 předznamenání včetně tónických 

kvintakordů 

 zvládne zahrát z listu přiměřeně obtížnou partituru 

 hraje různé melodické ozdoby (trylek, náraz, skupinku, obal) 

 zvládne dle svých možností elementární transpozici do c hlasu v pomalém tempu 

Žák v 7. ročníku:  
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 zná svůj nástroj, jeho vznik, historii a uplatnění 

 ovládá celý rozsah nástroje 

 umí pracovat s různým tónovým zabarvením dle charakteru skladby 

 umí pracovat s tempovým rozlišením, frázováním, dynamikou, agogikou 

 dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu 

 hraje skladby různých žánrů a stylů 

 interpretuje skladbu buď sólově, nebo v komorním obsazení 

 dokáže transponovat jednoduchou melodii do c hlasu 

 

Žák v  1. a 2. ročníku II. stupně:  

 hraje skladby různých hudebních žánrů  

 uvolňuje jazyk a zrychluje hru staccato v šestnáctinových hodnotách 

 dbá na vyrovnanost prstové techniky a plynulosti vazeb v legatu 

 zhodnotí svůj výkon a navrhne řešení 

 rozliší detaily a rozdíly v hudebním výrazu (např. mp, mf, f, ff apod., ritenuto, ritardando poco 

a poco, accel. poco a poco) 

 aplikuje při hře dosud získané vědomosti i dovednosti z oblasti recepce a reflexe a dále si je 

prohlubuje rozborem hraných skladeb 

 

Žák ve 3. a 4. ročníku II. stupně:  

 aplikuje všechny vědomosti a dovednosti při hře v celém rozsahu nástroje 

 dokáže pracovat na dalším vlastním rozvíjení nátiskové flexibilnosti a odstínů tónové 

barevnosti 

 umí při nácviku využívat různé možnosti artikulací, rytmů a jiných technik, kterými si neustále 

zvyšuje svou technickou vyspělost 

 zdokonaluje práci s dechem a výdrží 

 rozšiřuje si svůj repertoár s ohledem na své zájmy a přednosti 

 umí se postarat o svůj nástroj a o jeho údržbu 

 rozliší různé styly a útvary a umí vyjádřit vlastní vhled na interpretaci 

 pozná a uplatní při hře různé druhy frázování 

 využije při hře dle svých preferencí moderní techniky klarinetové hry (frullato, dvojité 

staccato případně čtvrttóny) 

 zná různé zdroje vyhledávání skladeb a aktivně je využívá 
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Vzdělávací obsah předmětu Skupinová interpretace  

 
Žák v 2. a 3. ročníku: 

 pozná svůj part mezi ostatními 

 využívá všechny dovednosti, které prozatím získal v jiných předmětech 

 dokáže se přizpůsobit rytmu a tempu skupiny 

 dokáže si svůj part nacvičit 

 hraje obligátní, druhé nebo třetí hlasy dle potřeby seskupení 

 respektuje roli dirigenta, pokud je přítomen 

 
Žák ve 4. až 6. ročníku: 

 svými technickými možnostmi zvyšuje vyspělost seskupení 

 dokáže po přípravě zahrát part, který je potřeba 

 podílí se výrazně na kvalitě zvuku celého seskupení 

 pozná svou barvu tónu v celkovém zvuku 

 dokáže částečně přizpůsobit svou intonaci 

 rozezná dynamické a agogické pokyny dirigenta, je-li přítomen 

 zhodnotí svůj výkon i výkon seskupení 

 

Žák v 7. ročníku: 

 zahraje vedoucí party, případně charakteristické party pro daný nástroj 

 dokáže zaujmout pozici lídra v sekci 

 je schopen zahrát sólo dle svých možností 

 dokáže zahrát jednotlivé party z listu v přiměřeném tempu 

 dokáže dle nástrojových možností správně intonovat 

 dokáže různé žánry správně frázovat 

 dokáže mladší spolužáky inspirovat rytmickou a technickou spolehlivostí  

 umí své dovednosti dát ve prospěch společného díla 

 umí zhodnotit kvalitu výkonu při veřejném vystoupení  

 pomáhá při organizaci pódia při veřejných akcích i zkouškách 

 

Žák v 1. až 4. ročníku II. stupně: 

 se aktivně spolupodílí na výběru repertoáru 

 dokáže svým přístupem motivovat mladší spolužáky k maximálnímu výkonu 

 dokáže svou technickou zběhlostí, rytmickou přesností a intonační spolehlivostí zvyšovat 

celkovou úroveň seskupení 

 umí zvýraznit dynamiku a interpretační rozdíly různých žánrů v daném seskupení 

 dokáže dle svých preferencí samostatně vyhledávat různá seskupení, případně se podílet na 

jejich vzniku 
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Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka 

Posláním předmětu Hudební nauka je vytvářet a tříbit zájem žáka o hudbu, kultivovat jeho 

osobnost, rozšiřovat a rozvíjet jeho praktické hudební zkušenosti i vědomosti. Předmět má žákům 

poskytnout základy odborného vzdělání a vychovávat posluchače hudby i aktivního hráče. Abychom 

dosáhli těchto cílů, musíme rozvíjet hudební představivost, správné pěvecké návyky a schopnost 

rozlišovat jednotlivé vyjadřovací prostředky, jako jsou metrum, tempo, rytmus, melodika, dynamika, 

barva tónu atd. 

Hudební nauka v návaznosti na přípravnou hudební výchovu je samostatný předmět 

s vlastními cíli zaměřenými na hudebně-teoretický vývoj žáka. Na rozdíl od individuální nástrojové 

výuky se v tomto předmětu systematicky zaobíráme takovými aktivitami, které individuální vyučování 

může poskytnout jen okrajově. Hudební nauka doplňuje hlavní předmět a současně navazuje na 

poznatky a zkušenosti z individuální výuky, prohlubuje je a uvádí do širších souvislostí v rámci 

hudební kultury. 

Hudební nauku rozdělujeme na dílčí hudební disciplíny, jako jsou hudební teorie, intonace, 

rytmus a sluchová analýza, dějiny hudby, hudební formy, hudební nástroje. Výuka probíhá 

v kolektivu, kdy jsou pěstovány převážně kompetence osobnostně-sociální a kompetence kulturní. 

 
Žák v  1. ročníku z hudební teorie: 

 ovládá základní dynamická znaménka (p, mf, f, <, >) 

 orientuje se v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 vytvoří trojzvuk k probíraným stupnicím  

 vysvětlí pojem stupnice a umí ji utvořit od tónu C, G, F 

 zná noty od c₁ - g₂ 

 umí posuvky (#, b, odrážka), čte noty s posuvkami 

 dokáže rozpoznat základní druhy pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 umí napsat houslový i basový klíč 

 zná pojmy - celý tón, půltón, předznamenání  

 rozpozná sluchem tyto hudební nástroje: flétna, akordeon, klavír, kytara, housle 

 

Žák v 1. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 dokáže zhudebnit jednoduché říkadlo 

 zazpívá durový trojzvuk  

 utvoří vlastní melodii v rozpětí tónů c₁ - g₁ 

 pozná počet hraných tónů (1, 2, 3) 

 zpívá lidové písně  

 dle svých schopností zaznamená jednoduchou hranou melodii (intonační diktát) 

 umí zrytmizovat říkadlo 

 rozpozná základní notové hodnoty a umí je použít (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 je schopen napsat snadný rytmický diktát ve 2/4 taktu 

 používá k rytmizaci hru na tělo i rytmické nástroje (bubny, drhla apod.) 
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Žák v 2. ročníku z hudební teorie a hudebních forem: 

 vytvoří ke stupnicím do 3 # a 2 b tónický kvintakord   

 vyjmenuje řadu # i b 

 ví, co je interval a umí je vyjmenovat 

 umí další dynamická znaménka (pp, ff)  

 rozliší polku, valčík, pochod, ukolébavku 

 osvojil si tyto hudební pojmy: allegro, moderato, fine, d. c. al fine, allegretto 

 rozpozná smyčcové nástroje a ví o nich základní údaje (počet strun, velikost a barva tónu) 

 zná pojem „komorní a“ 

 

Žák v 2. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 je schopen intonovat T5 v dur i moll tóninách 

 umí reagovat na intonační otázky i odpovědi svých spolužáků v rámci 5 tónů 

 zná 3/8, 4/8 i 6/8  takt a čtvrťovou notu s tečkou 

 orientuje se v 2, 3 a 4/4 taktu, umí je vytvořit i doplnit 

 je schopen napsat rytmický diktát ve 2/4 i 3/4 taktu 

 

Žák ve 3. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 umí vyložit vznik lidových písní 

 zná rozdíl mezi ligaturou a legatem 

 určí hlavní pěvecké hlasy a rozliší pěvecké sbory 

 je schopen rozpoznat tyto tance: valčík, menuet, polka 

 zná dvojité posuvky 

 utvoří stupnice D, A, E, F, B a jim příslušející T5 s obraty 

 zná hlavní harmonické stupně durových stupnic (T, S, D) 

 ví, co je kánon 

 osvojil si stěžejní díla B. Smetany a A. Dvořáka 

 

Žák ve 3. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 zvládne sluchovou analýzu tónického kvintakordu dur i moll 

 zvládá napsat melodický diktát (c₁ - g₁) 

 doplní neúplné takty v rytmických cvičeních 

 umí tleskat cvičení s ligaturou 

 zatleská a vypočítá tečkovaný rytmus 

 napíše snadný rytmický diktát ve 2, 3, i 4/4 taktu 

 zná synkopu a zvládne dvojhlasé rytmické cvičení se synkopou 

 umí osminovou triolu 

 umí šestnáctinové noty 

 umí zazpívat dvojhlasý kánon 
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Žák ve 4. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 vysvětlí pojmy- celý tón, půltón a enharmonická záměna 

 pojmenuje jednotlivé oktávy 

 určí hlavní stupně stupnice a utvoří na nich kvintakord (T5,S5, D5) 

 chápe melodické ozdoby a způsob jejich interpretace 

 zná základní komorní tělesa a jejich obsazení (smyčcové kvarteto, klavírní trio, dechové 

kvinteto) 

 ví, co je partitura  

 rozdělí žesťové nástroje 

 rozezná bicí nástroje 

 zná významná díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Haydna, L. v. Beethovena  

 

Žák ve 4. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 intonuje malou a velkou tercii 

 zazpívá 1. 3. a 5. tón tónického kvintakordu 

 zvládá trojhlasé rytmické cvičení s triolami a synkopami 

 je schopen vytvořit a doplnit různá rytmická cvičení 

 umí všechny druhy pomlk a základních notových hodnot 

 je schopen pracovat s tečkovaným rytmem 

 

Žák v 5. ročníku z hudební teorie, dějin hudby a hudebních forem: 

 zná počátky a vývoj hudby 

 vytvoří T5 zvětšené a zmenšené 

 sestaví stupnice durové i mollové 

 umí utvořit dominantní septakord  

 osvojil si obsazení symfonického orchestru 

 ví, co je melodram 

 ví, co je opera 

 orientuje se v posloupnosti slohových období a umí k nim přiřadit skladatelské osobnosti  

 zná chromatickou stupnici 

 dokáže rozlišit durovou a mollovou skladbu 

 používá pojmy italského hudebního názvosloví 

 zvládá transponovat jednoduchý melodický úryvek 

 dokáže využít znalosti z dějin hudby a hudební teorie při interpretaci 

 chápe základní hudební formy a jejich užití (sonátová forma, fuga, rondo, malá písňová 

forma) 

 vytváří si vlastní názor na vyslechnutá díla a dokáže jej formulovat 

 

Žák v 5. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 správně intonuje jednoduché hrané motivy 
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 zvládne intonační cvičení v mollové tónině 

 je schopen zazpívat jednoduchou melodii z listu 

 umí rozlišovat souzvuky - dur, moll, D7 

 utvoří jednoduchý motiv 

 zvládne rytmický trojhlas 

 orientuje se v rytmických cvičeních obsahujících trioly, synkopy i tečkovaný rytmus 

 

Vzdělávací obsah nepovinného mezioborového předmětu Tvůrčí dílna 

Tvůrčí dílna je zaměřena na rozvoj uměleckých vloh žáka, na rozvoj schopností vnímat druhé, 

řešit různé sociální situace. Důraz je kladen na emocionální rozvoj a schopnost sebepoznání a 

sebekontroly. Tento předmět je mezioborový, tudíž do něj mohou chodit nejen žáci literárně-

dramatického oboru, ale rovněž žáci i pedagogové oboru hudebního a tanečního. Základním 

principem je práce s výrazovými prostředky všech druhů umění (výtvarného, hudebního, tanečního i 

literárního) a jejich vzájemnému propojení. Záměrem je propojení žáků různého věku a zaměření 

s akcentem na rozvoj tvořivého myšlení bez ohledu na množství již získaných uměleckých dovedností. 

Výsledek kolektivního snažení může vyústit v předvedení společného díla před veřejností. 

Žák v 1. – 7. ročníku I. stupně: 

 spolupracuje v kolektivu  

 vyjadřuje se kultivovaně v sociálně – umělecké komunikaci 

 zvládá jednoduché improvizace 

 tvořivě přistupuje k zadané předloze 

 využívá vhodných pohybových, hudebních a tanečních prvků 

 realizuje vlastní náměty 

 dokáže vyjádřit své myšlenky a emoce 

 respektuje práci druhých, přijímá kritiku vlastní práce a naslouchá ostatním  

 

Žák v 1. – 4. ročníku II. stupně: 

 spoluvytváří inscenace 

 dokáže dramaturgicky zpracovat zadané téma 

 orientuje se v užití hudebního, literárního materiálu 

 využívá a dokáže zařadit vhodné pohybové prvky 
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5.1.1.4 Studijní zaměření: Hra na saxofon 

Saxofon získává stále větší popularitu, která je jednak dána specifickým nástrojovým 

zabarvením a rovněž různými možnostmi využití. Saxofon se může uplatnit v symfonické, komorní či 

sólové hře. Nicméně největší popularitu získal v taneční, jazzové a v poslední době i v populární 

hudbě. V naší škole žák pozná všechny možnosti saxofonové hry a podle svých priorit se může na 

danou oblast zaměřit. Nejprve však musí zvládnout techniku hry na nástroj.  Výuka probíhá dle 

moderních učebních postupů s použitím prostředků audiovizuální techniky, které žáci používají jak při 

výuce ve škole, tak i podle svých možností při domácí přípravě.  

V oblasti Hudební interpretace a tvorba získá žák elementární hudební dovednosti a návyky 

v předmětech Hra na saxofon a Skupinová interpretace. Individuální výuka probíhá v předmětu Hra 

na saxofon, kdy jsou pěstovány především kompetence k umělecké komunikaci, a kompetence 

kulturní. Předmět Skupinová interpretace probíhá formou komorní nebo souborové hry. V tomto 

předmětu se pěstují kompetence osobnostně-sociální a taktéž kompetence k umělecké komunikaci. 

V oblasti Recepce a reflexe hudby získá žák vědomosti převážně v předmětu Hudební nauka, 

kde také dochází k pěstování osobnostně-sociálních kompetencí a kompetencí kulturních. 

 
Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium I. stupně 

Předměty/ročník 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Celkem 

Hra na saxofon 1 1 1 1 1 1 1 7 

Skupinová interpretace    1* 1* 1 1 1 1 4-6* 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 5 

Celkem               16-18 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
mezioborový předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 

*Poznámky: Skupinová interpretace je v 2. a 3. ročníku nepovinný předmět, Tvůrčí dílna je mezioborový předmět, jehož 
hodinová dotace se nepočítá do studijního zaměření Hra na saxofon. 

 
Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium II. stupně 

Předměty/roční

k  1. ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
Celkem přípravný 

Hra na saxofon 1 1 1 1 4 1 

Skupinová interpretace  1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 1* 

Hudební nauka           1 

Celkem         8-12* 2-3* 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
mezioborový předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 1-2* 

*Poznámka k rozpětí hodin ve Skupinové interpretaci: žák musí splnit minimálně 4 hodiny skupinové interpretace za II. 
stupeň, skupinová interpretace je v přípravném ročníku nepovinný předmět. 
 

Studium pro dospělé probíhá minimálně jednu vyučovací hodinu týdně a vzdělávací obsah a 

formu stanoví pedagog na základě vzdělávacích potřeb studenta v souladu s ŠVP. 
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Vzdělávací obsah předmětu Hra na saxofon 

Žák v 1. ročníku: 

 zvládne samostatně nástroj sestavit, dokáže správně upevnit plátek 

 zvládá elementární práci s dechem (nadechuje se ústy) 

 dokáže správně uchopit nástroj v ústech a vytvořit tón 

 zná správný postoj při hře  

 dokáže nasazovat jazykem a zvládne hru tenuto v přirozené dynamice 

 rozliší rytmus celých, půlových a čtvrťových not 

 zahraje jednoduchou píseň v rozsahu d₁-c₂ 

 zná návyky pravidelné přípravy základní nátiskové hygieny (hra vydržovaných a repetovaných 

tónů) 

 

Žák v 2. ročníku:  

 hraje v rozsahu od d₁-c₃ 

 zvládá hru tónin se 2 předznamenáními  

 dokáže pracovat na prohlubování bráničně-žeberního dýchání a zvyšování dechové výdrže 

 rozlišuje hru osminových not, jednoduchého tečkovaného rytmu, orientuje se ve struktuře 

notového zápisu (da capo al fine, dal segno, coda apod.) 

 dokáže spojit alespoň 2 tóny hrou legato 

 hraje různé druhy písní, jednoduché etudy a drobné instruktivní skladby 

 hraje stupnice durové do 2 předznamenání včetně tónického kvintakordu a jeho obratů 

 

Žák v 3. ročníku: 

 zvládá základy bráničně žeberního dýchání 

 dbá při hře na správné držení těla i nástroje 

 orientuje se v notovém zápise, zvládá jednoduché rytmické kombinace do osminových 

hodnot včetně tečkovaného rytmu a synkop 

 zahraje všechny posuvky v daném rozsahu nástroje od c₁-d₃ 

 používá základní výrazové prostředky (p, mf, f) a dokáže je použít v drobné instruktivní 

skladbě, kterou dokáže veřejně prezentovat 

 zahraje zpaměti dle svých dispozic drobný hudební útvar 

 dbá na tónovou kvalitu (nasazení tů, ukončení tónu) 

 zahraje jednoduchou melodii podle sluchu 

 hraje stupnice durové do 3 předznamenání včetně tónického kvintakordu a jeho obratů 

 

Žák ve 4. ročníku: 

 zdokonaluje prstovou techniku v tóninách s různým počtem předznamenání pomocí etud, 

partů komorní, souborové hry a instruktivních skladeb 

 zdokonaluje dýchání a tím zlepšuje hru legato v různých vazbách 
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 zahraje staccato v pomalých tempech 

 rozliší základní poznámky v notovém zápisu a zvyšuje si zásobu pojmů italského hudebního 

názvosloví (např. allegro, andante, moderato, dolce, lento, vivo 

 umí překonávat technické překážky díky hře v různých artikulacích, rytmech, kombinací 

legata a staccata 

 hraje skladby odlišných stylů a chápe základní rozdíly v jejich interpretaci 

 používá při hře pro něj dostupných výrazových prostředků (crescendo, decrescendo) 

 rozliší různé druhy frázování včetně frázování swingových triol 

 používá rozsah od h-e₃ 

 zahraje v pomalém tempu chromatickou stupnici v daném rozsahu 

 hraje plynule stupnice durové do 4 předznamenání včetně tónického kvintakordu a jeho 

obratů 

 zvládá veřejné vystoupení sólově s doprovodem jiného nástroje či podkladu nebo v komorní 

hře 

 

Žák v 5. ročníku: 

 zdokonaluje dovednost prstové techniky pomocí technických a prstových cvičení 

 zdokonaluje vazby v legatu pomocí prstových cvičení a prohlubování dýchání 

 používá jednoduché melodické ozdoby (příraz, nátryl, opora) 

 ve své hře využívá dynamických možností nástroje, frázování a agogiky (crescendo, 

decrescendo, ritardando, accelerando) 

 využívá celý rozsah nástroje 

 

Žák v 6. ročníku: 

 dokáže pracovat na uvolňování jazyka a zrychlování staccata 

 rozliší různé druhy skladeb a vtiskne jim přiměřenou náladu 

 dokáže s pedagogem probírat různé možnosti interpretace 

 využívá ve své hře dynamických možností nástroje, frázování 

 rozvine dovednosti v oblasti jazzového frázování 

 zná základy improvizace, využití kytarových značek 

 umí zahrát různé melodické ozdoby (trylek, náraz, skupinku, obal) 

 zahraje z listu přiměřeně obtížnou partituru 

 zahraje jednoduchou melodii v transpozici do c hlasu 

 

Žák v 7. ročníku: 

 zná svůj nástroj, jeho vznik, historii a uplatnění 

 ovládá celý rozsah nástroje 

 umí pracovat s různým tónovým zabarvením 

 umí pracovat s tempovým rozlišením, frázováním, dynamikou a agogikou 

 dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu 



  Školní vzdělávací program ZUŠ Klimkovice 

  41   
 

 hraje skladby různých žánrů a stylů 

 zvládne veřejně interpretovat skladbu buď sólově, nebo v komorním obsazení 

 dokáže transponovat melodii do c hlasu 

 

Žák v přípravném ročníku II. stupně 

 zvládne samostatně nástroj sestavit, dokáže správně upevnit plátek 

 zvládá elementární práci s dechem (nadechuje se ústy a dýchá do břicha) 

 dokáže správně uchopit nástroj v ústech a vytvořit tón 

 zná správný postoj při hře  

 dokáže nasazovat jazykem a zvládne hru tenuto v přirozené dynamice 

 rozliší rytmus celých, půlových, čtvrťových not a osminových not 

 zná návyky pravidelné přípravy základní nátiskové hygieny (hra vydržovaných a repetovaných 

tónů) 

 hraje v rozsahu od d₁-c₃ 

 zvládá hru tónin se 2 předznamenáními  

 orientuje se ve struktuře notového zápisu (da capo al fine, dal segno, coda apod.) 

 dokáže spojit alespoň 2 tóny hrou legato 

 hraje různé druhy písní, jednoduché etudy, případně instruktivní skladby 

 

Žák v 1. a 2. ročníku II. stupně: 

 hraje skladby různých hudebních žánrů  

 dbá na vyrovnanost prstové techniky a plynulosti vazeb v legatu  

 zhodnotí svůj výkon a navrhne řešení  

 rozliší detaily a rozdíly v hudebním výrazu (např. mp, mf, f, ff, ritenuto, ritardando poco a 

poco, accelerando poco a poco) 

 aplikuje při hře dosud získané vědomosti i dovednosti z oblasti recepce a reflexe a dále si je 

prohlubuje rozborem hraných skladeb 

 

Žák ve 3. a 4. ročníku II. stupně: 

 aplikuje všechny vědomosti a dovednosti při hře v celém rozsahu nástroje 

 dokáže pracovat na dalším vlastním rozvíjení nátiskové flexibilnosti a odstínů tónové 

barevnosti 

 využívá při nácviku různé možnosti artikulací, rytmů a jiných technik, kterými si neustále 

zvyšuje svou technickou vyspělost 

 zdokonaluje práci s dechem a výdrží při výstavbě frází 

 rozšiřuje svůj repertoár s ohledem na své zájmy a přednosti 

 umí se postarat o svůj nástroj a o jeho údržbu 

 zná různé zdroje vyhledávání skladeb a aktivně je využívá 

 rozliší různé styly i útvary a umí vyjádřit vlastní vhled na interpretaci 

 pozná a uplatní při hře různé druhy frázování a nasazení 



  Školní vzdělávací program ZUŠ Klimkovice 

  42   
 

 využívá při hře dle svých preferencí moderní techniky (glissando, slaptone, frullato) 

 

Vzdělávací obsah předmětu Skupinová interpretace  

V předmětu Skupinová interpretace žáci naplňují jednak kompetence k umělecké komunikaci, 

a také osobnostně-sociální kompetence. Výuka probíhá formou komorní nebo souborové hry. 

 
Žák v 2. a 3. ročníku: 

 pozná svůj part mezi ostatními 

 využívá všechny dovednosti, které prozatím získal v jiných předmětech 

 dokáže se přizpůsobit rytmu a tempu skupiny 

 dokáže si svůj part nacvičit 

 hraje obligátní, druhé nebo třetí hlasy dle potřeby seskupení 

 chápe roli dirigenta, pokud je přítomen 

Žák ve 4. až 6. ročníku: 

 svými technickými možnostmi zvyšuje vyspělost seskupení 

 dokáže po přípravě zahrát jakýkoliv part, který je potřeba 

 se podílí výrazně na kvalitě zvuku celého seskupení 

 dokáže vnímat svou barvu tónu a intonaci v celkovém zvuku 

 dokáže částečně přizpůsobit svou intonaci 

 rozezná dynamické a agogické pokyny dirigenta, je-li přítomen 

 zhodnotí svůj výkon i výkon seskupení 

 

Žák v 7. ročníku: 

 zahraje vedoucí party, případně charakteristické party pro daný nástroj 

 dokáže zaujmout pozici lídra v sekci 

 zahraje sólo dle svých možností 

 zahraje jednotlivé party z listu v přiměřeném tempu 

 dokáže dle nástrojových možností správně intonovat 

 dokáže různé žánry správně frázovat 

 dokáže mladší spolužáky inspirovat rytmickou a technickou spolehlivostí  

 umí své dovednosti dát ve prospěch společného díla 

 umí zhodnotit kvalitu výkonu při veřejném vystoupení  

 pomáhá při organizaci pódia při veřejných akcích i zkouškách 

 

Žák v 1. až 4. ročníku II. stupně: 

 se aktivně spolupodílí na výběru repertoáru 

 dokáže svým přístupem motivovat mladší spolužáky k maximálnímu výkonu 
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 dokáže svou technickou zběhlostí, rytmickou přesností a intonační spolehlivostí zvyšovat 

celkovou úroveň seskupení 

 umí zvýraznit dynamiku a interpretační rozdíly různých žánrů v daném seskupení 

 dokáže dle svých preferencí samostatně vyhledávat různá seskupení, případně se podílet na 

jejich vzniku 

 

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka 

Posláním předmětu Hudební nauka je vytvářet a tříbit zájem žáka o hudbu, kultivovat jeho 

osobnost, rozšiřovat a rozvíjet jeho praktické hudební zkušenosti i vědomosti. Předmět má žákům 

poskytnout základy odborného vzdělání a vychovávat posluchače hudby i aktivního hráče. Abychom 

dosáhli těchto cílů, musíme rozvíjet hudební představivost, správné pěvecké návyky a schopnost 

rozlišovat jednotlivé vyjadřovací prostředky, jako jsou metrum, tempo, rytmus, melodika, dynamika, 

barva tónu atd. 

Hudební nauka v návaznosti na přípravnou hudební výchovu je samostatný předmět 

s vlastními cíli zaměřenými na hudebně-teoretický vývoj žáka. Na rozdíl od individuální nástrojové 

výuky se v tomto předmětu systematicky zaobíráme takovými aktivitami, které individuální vyučování 

může poskytnout jen okrajově. Hudební nauka doplňuje hlavní předmět a současně navazuje na 

poznatky a zkušenosti z individuální výuky, prohlubuje je a uvádí do širších souvislostí v rámci 

hudební kultury. 

Hudební nauku rozdělujeme na dílčí hudební disciplíny, jako jsou hudební teorie, intonace, 

rytmus a sluchová analýza, dějiny hudby, hudební formy, hudební nástroje. Výuka probíhá 

v kolektivu, kdy jsou pěstovány převážně kompetence osobnostně-sociální a kompetence kulturní. 

 

Žák v 1. ročníku z hudební teorie: 

 ovládá základní dynamická znaménka (p, mf, f, <, >) 

 orientuje se v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 vytvoří trojzvuk k probíraným stupnicím  

 vysvětlí pojem stupnice a umí ji utvořit od tónu C, G, F 

 zná noty od c₁ - g₂ 

 umí posuvky (#, b, odrážka), čte noty s posuvkami 

 dokáže rozpoznat základní druhy pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 umí napsat houslový i basový klíč 

 zná pojmy - celý tón, půltón, předznamenání  

 rozpozná sluchem tyto hudební nástroje: flétna, akordeon, klavír, kytara, housle 

 

Žák v 1. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 dokáže zhudebnit jednoduché říkadlo 

 zazpívá durový trojzvuk  

 utvoří vlastní melodii v rozpětí tónů c₁ - g₁ 
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 pozná počet hraných tónů (1, 2, 3) 

 zpívá lidové písně  

 dle svých schopností zaznamená jednoduchou hranou melodii (intonační diktát) 

 umí zrytmizovat říkadlo 

 rozpozná základní notové hodnoty a umí je použít (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 je schopen napsat snadný rytmický diktát ve 2/4 taktu 

 používá k rytmizaci hru na tělo i rytmické nástroje (bubny, drhla apod.) 

 

Žák v 2. ročníku z hudební teorie a hudebních forem: 

 vytvoří ke stupnicím do 3 # a 2 b tónický kvintakord   

 vyjmenuje řadu # i b 

 ví, co je interval a umí je vyjmenovat 

 umí další dynamická znaménka (pp, ff)  

 rozliší polku, valčík, pochod, ukolébavku 

 osvojil si tyto hudební pojmy: allegro, moderato, fine, d. c. al fine, allegretto 

 rozpozná smyčcové nástroje a ví o nich základní údaje (počet strun, velikost, barva tónu) 

 zná pojem „komorní a“ 

 

Žák v 2. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 je schopen intonovat T5 v dur i moll tóninách 

 umí reagovat na intonační otázky i odpovědi svých spolužáků v rámci 5 tónů 

 zná 3/8, 4/8 i 6/8  takt a čtvrťovou notu s tečkou 

 orientuje se v 2, 3 a 4/4 taktu, umí je vytvořit i doplnit 

 je schopen napsat rytmický diktát ve 2/4 i 3/4 taktu 

 

Žák ve 3. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 umí vyložit vznik lidových písní 

 zná rozdíl mezi ligaturou a legatem 

 určí hlavní pěvecké hlasy a rozliší pěvecké sbory 

 je schopen rozpoznat tyto tance: valčík, menuet, polka 

 zná dvojité posuvky 

 utvoří stupnice D, A, E, F, B a jim příslušející T5 s obraty 

 zná hlavní harmonické stupně durových stupnic (T, S, D) 

 ví, co je kánon 

 osvojil si stěžejní díla B. Smetany a A. Dvořáka 

 

Žák ve 3. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 zvládne sluchovou analýzu tónického kvintakordu dur i moll 

 zvládá napsat melodický diktát (c₁ - g₁) 
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 doplní neúplné takty v rytmických cvičeních 

 umí tleskat cvičení s ligaturou 

 zatleská a vypočítá tečkovaný rytmus 

 napíše snadný rytmický diktát ve 2, 3, i 4/4 taktu 

 zná synkopu a zvládne dvojhlasé rytmické cvičení se synkopou 

 umí osminovou triolu 

 umí šestnáctinové noty 

 umí zazpívat dvojhlasý kánon 

 

Žák ve 4. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 vysvětlí pojmy celý tón, půltón a enharmonická záměna 

 pojmenuje jednotlivé oktávy 

 určí hlavní stupně stupnice a utvoří na nich kvintakord (T5,S5, D5) 

 chápe melodické ozdoby a způsob jejich interpretace 

 zná základní komorní tělesa a jejich obsazení (smyčcové kvarteto, klavírní trio, dechové 

kvinteto) 

 ví, co je partitura  

 rozdělí žesťové nástroje 

 rozezná bicí nástroje 

 zná významná díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Haydna, L. v. Beethovena  

 

Žák ve 4. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 intonuje malou a velkou tercii 

 zazpívá 1. 3. a 5. tón tónického kvintakordu 

 zvládá trojhlasé rytmické cvičení s triolami a synkopami 

 je schopen vytvořit a doplnit různá rytmická cvičení 

 umí všechny druhy pomlk a základních notových hodnot 

 je schopen pracovat s tečkovaným rytmem 

 

Žák v 5. ročníku z hudební teorie, dějin hudby, hudebních forem: 

 zná počátky a vývoj hudby 

 vytvoří T5 zvětšené a zmenšené 

 sestaví stupnice durové i mollové 

 umí utvořit dominantní septakord  

 osvojil si obsazení symfonického orchestru 

 ví, co je melodram 

 ví, co je opera 

 orientuje se v posloupnosti slohových období a umí k nim přiřadit skladatelské osobnosti  

 zná chromatickou stupnici 

 dokáže rozlišit durovou a mollovou skladbu 
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 používá pojmy italského hudebního názvosloví 

 zvládá transponovat jednoduchý melodický úryvek 

 dokáže využít znalosti z dějin hudby a hudební teorie při interpretaci 

 chápe základní hudební formy a jejich užití (sonátová forma, fuga, rondo, malá písňová 

forma) 

 vytváří si vlastní názor na vyslechnutá díla a dokáže jej formulovat 

 

Žák v 5. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 správně intonuje jednoduché hrané motivy 

 zvládne intonační cvičení v mollové tónině 

 je schopen zazpívat jednoduchou melodii z listu 

 umí rozlišovat souzvuky - dur, moll, D7 

 

 utvoří jednoduchý motiv 

 zvládne rytmický trojhlas 

 orientuje se v rytmických cvičeních obsahujících trioly, synkopy i tečkovaný rytmus 

 

Vzdělávací obsah nepovinného mezioborového předmětu Tvůrčí dílna 

Tvůrčí dílna je zaměřena na rozvoj uměleckých vloh žáka, na rozvoj schopností vnímat druhé, 

řešit různé sociální situace. Důraz je kladen na emocionální rozvoj a schopnost sebepoznání a 

sebekontroly. Tento předmět je mezioborový, tudíž do něj mohou chodit nejen žáci literárně-

dramatického oboru, ale rovněž žáci i pedagogové oboru hudebního a tanečního. Základním 

principem je práce s výrazovými prostředky všech druhů umění (výtvarného, hudebního, tanečního i 

literárního) a jejich vzájemnému propojení. Záměrem je propojení žáků různého věku a zaměření 

s akcentem na rozvoj tvořivého myšlení bez ohledu na množství již získaných uměleckých dovedností. 

Výsledek kolektivního snažení může vyústit v předvedení společného díla před veřejností. 

Žák v 1. – 7. ročníku I. stupně: 

 spolupracuje v kolektivu  

 vyjadřuje se kultivovaně v sociálně – umělecké komunikaci 

 zvládá jednoduché improvizace 

 tvořivě přistupuje k zadané předloze 

 využívá vhodných pohybových, hudebních a tanečních prvků 

 realizuje vlastní náměty 

 dokáže vyjádřit své myšlenky a emoce 

 respektuje práci druhých, přijímá kritiku vlastní práce a naslouchá ostatním  

 

Žák v 1. – 4. ročníku II. stupně: 

 spoluvytváří inscenace 
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 dokáže dramaturgicky zpracovat zadané téma 

 orientuje se v užití hudebního, literárního materiálu 

 využívá a dokáže zařadit vhodné pohybové prvky 
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5.1.2 Vzdělávací zaměření Hra na strunné nástroje 

5.1.2.1 Studijní zaměření: Hra na klasickou kytaru 

Kytara patřila v minulé době mezi nejoblíbenější hudební nástroje a dnes tomu není jinak. 

V současné době se její možnosti ještě zvýšily, neboť s nástupem elektrických kytar se její uplatnění 

znásobilo. Její repertoár zahrnuje skladby renesanční a barokní. Zlatým věkem byl romantismus a 

dnes je repertoár bohatě doplňován o skladby současné a populární. Kytara v sobě spojuje přednosti 

nástroje melodického, ale také harmonického. Hra na kytaru je velmi složitá, neboť využívá 

kombinace různých poloh. Některé hmaty jsou obtížné, a proto vyžadují dokonalé postavení levé 

ruky. Vývoj kytarové hry udělal nesmírný pokrok v kultivovanosti tónu, pečlivosti při tlumení strun, 

využití různých kytarových technik (např. hra flažoletů, tremolla, razguada, barevnosti rejstříků (sul 

ponticello, sul tasto), pizzicata atd.). Výuka v naší ZUŠ začíná hrou lidových písní, pokračuje přes 

zavedené instruktivní skladby klasického repertoáru a dle individuálních schopností a preferencí žáka 

přechází ke skladbám různých soudobých žánrů. Kytara nachází široké uplatnění v koncertních sálech, 

v různých orchestrech, komorních souborech, hudebních skupinách, ale také u táborových ohňů a 

v domácím prostředí. 

V oblasti Hudební interpretace a tvorba získá žák elementární hudební dovednosti a návyky 

v předmětech Hra na kytaru a Skupinová interpretace. Individuální výuka probíhá v předmětu Hra na 

kytaru, buď samostatně, nebo ve skupině dvou žáků, kdy jsou pěstovány především kompetence 

k umělecké komunikaci, a kompetence kulturní. Předmět Skupinová interpretace probíhá formou 

komorní nebo souborové hry. V tomto předmětu se pěstují kompetence osobnostně-sociální a taktéž 

kompetence k umělecké komunikaci. 

V oblasti Recepce a reflexe hudby získá žák vědomosti v předmětu Hudební nauka, kde také 

dochází k pěstování osobnostně-sociálních kompetencí a kompetencí kulturních. 

 
Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium I. stupně 

Předměty/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Celkem 

Hra na klasickou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 7 

Skupinová interpretace      1* 1 1 1 1 4-5* 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 5 

Celkem               16-17* 

Tvůrčí dílna – 
nepovinný předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 7-14* 

*Poznámky: Skupinová interpretace je ve 3. ročníku nepovinný předmět, Tvůrčí dílna je mezioborový předmět, jehož 
hodinová dotace se nepočítá do studijního zaměření Hra na klasickou kytaru. 
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Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium II. stupně 

Předměty/ročník  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Hra na klasickou kytaru 1 1 1 1 4 

Skupinová interpretace  1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

Celkem         8-12* 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

*Poznámka k rozpětí hodin ve Skupinové interpretaci: žák musí splnit minimálně 4 hodiny skupinové interpretace za II. 
stupeň. 

 

Studium pro dospělé probíhá minimálně jednu vyučovací hodinu týdně a vzdělávací obsah a 

formu stanoví pedagog na základě vzdělávacích potřeb studenta v souladu s ŠVP. 

 

Vzdělávací obsah předmětu Hra na klasickou kytaru 

Žák přípravné hudební výchovy: 

 pozná jednotlivé části nástroje  

 seznamuje se se správným držením nástroje a posedem za kytarou, vyjmenuje struny kytary 

a rozliší struny melodické a basové 

 zná pojmenování prstů pravé i levé ruky 

 formou ozvěny opakuje rytmické figury střídavým úhozem na prázdných melodických 

strunách 

 provádí pokládání prstů levé ruky na strunu bez použití ruky pravé pomocí říkadel 

 zvládne hru tónů g1-d2 

 umí spojení tónůc2-d2 nahoru i zpět 

 zahraje alespoň dvě jednoduché lidové písně v rozpětí tónů g1-d2 

 

Žák v 1. ročníku: 

 popíše jednotlivé části nástroje 

 zná správné držení nástroje a správný posed 

 dbá na postavení obou rukou 

 zná základní terminologii označení prstů levé a pravé ruky  

 orientuje se na hmatníku v první poloze 

 čte noty e až a₂ 

 zvládá hru jednohlasu s dopadem a hru palcem na prázdných strunách  

 zahraje jednooktávovou durovou stupnici v první poloze  

 využívá základní dynamické rozlišení (p, f) 

 používá tlumení basových strun palcem 

 zahraje zpaměti jednoduchou melodii nebo lidovou píseň 

Žák v 2. ročníku: 
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 uplatní úhozové způsoby apoyando a tirando – p i m a 

 zahraje dvojhlas – široký s dopadem, úzký bez dopadu 

 zahraje zpaměti dvojhlasou jednoduchou skladbu nebo lidovou píseň s využitím 

doprovodných prázdných strun  

 zahraje typové durové stupnice přes dvě oktávy s využitím poloh 

 hraje skladbičky s dynamickým rozlišením (cresc., decresc., mf) 

Žák ve 3. ročníku: 

 využívá a prohlubuje návyky a dovednosti získané v předešlých ročnících 

 zvládá správné držení těla i nástroje a postavení rukou 

 dbá při hře na kultivovanost tónu 

 používá různé způsoby techniky pravé ruky (střídání prstů, rozložené akordy, tirando, 

apoyando) 

 uplatní čtení notového zápisu jednoduchých skladeb 

 zahraje typové durové stupnice a základní akordy bez použití barrée 

 užívá základní akordy k doprovodu písní  

 prezentuje dynamické rozlišení pro vytvoření nálady skladby 

 Interpretuje jednoduchou skladbu zpaměti 

 využívá hry dvojhmatů  

 

Žák ve 4. ročníku: 

 hraje typové stupnice dur přes dvě oktávy v rychlejším tempu (s dynamickými odstíny) 

v různých rytmických variacích 

 hraje kadence s použitím malého či velkého barrée dle obtížnosti a složitosti akordů 

 hraje etudy se zaměřením na různé technické problémy 

 dbá na kultivovanost tónu 

 vystihne při hře náladu skladby 

 zahraje akordy podle akordických značek 

 využívá čtení notace ke hře jednoduché písně z listu  

 

Žák v 5. ročníku: 

 použije všechny úhozové varianty pravé ruky 

 pracuje s různým tónovým zabarvením (sul ponticello, sul tasto) 

 využívá v drobných skladbách hru přirozených flažoletů 

 je schopen si naladit nástroj s pomocí elektrické ladičky 

 interpretuje durové stupnice všemi způsoby (mi, ami, amim, pami) 

 

Žák v 6. ročníku: 

 hraje v páté a sedmé poloze  

 zdokonaluje hru legata vzestupného i sestupného 
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 přizpůsobí hru jednotlivým hudebním slohům 

 používá různé technické možnosti prstové techniky, staccato, portamento 

 vystihne náladu skladby s využitím hlubších dynamických odstínů a agogiky 

 rozvine pomocí etud techniku a výrazovost hry 

 používá při hře harmonické kadence (rozložené akordy, současný úhoz čtyřhlasu a různé 

obraty akordů v různých polohách) 

 

Žák v 7. ročníku:  

 hraje dvojoktávové stupnice s použitím kombinace pravé ruky různými způsoby 

 umí naladit kytaru 

 používá všechny dovednosti k orientaci v notovém zápisu při hře v polohách 

 hraje složitější rytmy (synkopy a tečkovaný rytmus) 

 využívá získaných dovedností z nácviků etud ke kvalitní interpretaci náročnějších 

přednesových skladeb 

 rozlišuje výrazové prvky interpretace skladeb jednotlivých stylových období a různých žánrů 

 vytvoří doprovod podle kytarových značek k jednoduché písni v základní harmonické kadenci 

 využívá nácviků harmonických kadencí pro jednoduché doprovody k písním 

 

Žák v 1. a 2. ročníku II. stupně:  

 užívá technické a výrazové složky hry a zařazuje do repertoáru skladby různých stylových 

období 

 používá vzestupné i sestupné legato 

 hraje jednoduché melodické ozdoby (např. příraz, skupinka) 

 používá různých rejstříků a vibrata citlivým způsobem 

 zdokonaluje kvalitu tónu a vyrovnanost hry 

 rozezná použití hry apoyando a tirando 

 zvládá stupnice v rozsahu 2 a 3 oktáv, typové v rychlejším tempu a zdokonaluje výměnu 

poloh levé ruky 

 využívá znalosti kadence a hraje ji v různých figuracích pravé ruky  

 přizpůsobí hru jednotlivých skladeb svému prožitku 

 

Žák ve 3. a 4. ročníku II. stupně:  

 dbá na přesnou a muzikální reprodukci na základě rozboru a pochopení autorova záměru 

v hrané skladbě 

 aplikuje při hře dosud získané vědomosti i dovednosti z oblasti recepce a reflexe a skladbu 

dle toho vyjádří 

 samostatně rozezná různé styly a útvary  

 vyjádří a zdůvodní vlastní náhled na interpretaci  

 zná různé zdroje vyhledávání skladeb a aktivně je využívá 

 samostatně nastuduje vybranou skladbu 
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 dokáže udržovat rovnováhu mezi technickou a výrazovou složkou hry (kvalita tónu a úhozu) 

 zdokonaluje hru legata ve větších skupinách, melodické ozdoby a pasážové běhy 

 zvládá hru z listu dle svých možností 

 

Vzdělávací obsah předmětu Skupinová interpretace  

 
Žák v 3. ročníku: 

 dokáže vnímat svůj part mezi ostatními 

 používá všechny dovednosti, které prozatím získal v jiných předmětech 

 přizpůsobí se rytmu a tempu skupiny 

 přizpůsobí svou barvu tónu a intonaci  celkovému zvuku 

 dokáže si svůj part nacvičit 

 hraje obligátní, druhé nebo třetí hlasy dle potřeby seskupení 

 respektuje roli dirigenta, pokud je přítomen 

 

Žák ve 4. - 6. ročníku: 

 zahraje po přípravě jakýkoliv part, který je potřeba 

 podílí se výrazně na kvalitě zvuku celého seskupení 

 rozezná dynamické a agogické pokyny dirigenta, je-li přítomen 

 dokáže zhodnotit vlastní výkon i výkon celé skupiny 

 

Žák v 7. ročníku: 

 využívá při hře všechny dosavadní znalosti a zkušenosti 

 zahraje vedoucí party 

 je schopen zahrát sólo dle svých možností 

 zahraje jednotlivé party z listu v přiměřeném tempu 

 dokáže různé žánry správně frázovat 

 dokáže mladší spolužáky inspirovat rytmickou a technickou spolehlivostí  

 umí své dovednosti dát ve prospěch společného díla 

 umí zhodnotit kvalitu výkonu při veřejném vystoupení  

 podpoří svou sebekázní výsledek celé skupiny 

 pomáhá při organizaci pódia při veřejných akcích i zkouškách 

 

Žák v 1. - 4. ročníku II. stupně: 

 se aktivně spolupodílí na výběru repertoáru 

 dokáže svým přístupem motivovat mladší spolužáky k maximálnímu výkonu 

 dokáže svou technickou zběhlostí, rytmickou přesností a intonační spolehlivostí zvyšovat 

celkovou úroveň seskupení 

 umí zvýraznit dynamiku a interpretační rozdíly různých žánrů v daném seskupení 
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 dokáže dle svých preferencí samostatně vyhledávat různá seskupení, případně se podílet na 

jejich vzniku 

 

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka 

Posláním předmětu Hudební nauka je vytvářet a tříbit zájem žáka o hudbu, kultivovat jeho 

osobnost, rozšiřovat a rozvíjet jeho praktické hudební zkušenosti i vědomosti. Předmět má žákům 

poskytnout základy odborného vzdělání a vychovávat posluchače hudby i aktivního hráče. Abychom 

dosáhli těchto cílů, musíme rozvíjet hudební představivost, správné pěvecké návyky a schopnost 

rozlišovat jednotlivé vyjadřovací prostředky jako jsou metrum, tempo, rytmus, melodika, dynamika, 

barva tónu atd. 

Hudební nauka v návaznosti na přípravnou hudební výchovu je samostatný předmět 

s vlastními cíli zaměřenými na hudebně-teoretický vývoj žáka. Na rozdíl od individuální nástrojové 

výuky se v tomto předmětu systematicky zaobíráme takovými aktivitami, které individuální vyučování 

může poskytnout jen okrajově. Hudební nauka doplňuje hlavní předmět a současně navazuje na 

poznatky a zkušenosti z individuální výuky, prohlubuje je a uvádí do širších souvislostí v rámci 

hudební kultury. 

Hudební nauku rozdělujeme na dílčí hudební disciplíny, jako jsou hudební teorie, intonace, 

rytmus a sluchová analýza, dějiny hudby, hudební formy, hudební nástroje. Výuka probíhá 

v kolektivu, kdy jsou pěstovány převážně kompetence osobnostně-sociální a kompetence kulturní. 

 

Žák v 1. ročníku z hudební teorie: 

 ovládá základní dynamická znaménka (p, mf, f, <, >) 

 orientuje se v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 vytvoří trojzvuk k probíraným stupnicím  

 vysvětlí pojem stupnice a umí ji utvořit od tónu C, G, F 

 zná noty od c₁ - g₂ 

 umí posuvky (#, b, odrážka), čte noty s posuvkami 

 dokáže rozpoznat základní druhy pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 umí napsat houslový i basový klíč 

 zná pojmy - celý tón, půltón, předznamenání  

 rozpozná sluchem tyto hudební nástroje: flétna, akordeon, klavír, kytara, housle 

 

Žák v 1. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 dokáže zhudebnit jednoduché říkadlo 

 zazpívá durový trojzvuk  

 utvoří vlastní melodii v rozpětí tónů c₁ - g₁ 

 pozná počet hraných tónů (1, 2, 3) 

 zpívá lidové písně  

 dle svých schopností zaznamená jednoduchou hranou melodii (intonační diktát) 
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 umí zrytmizovat říkadlo 

 rozpozná základní notové hodnoty a umí je použít (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 je schopen napsat snadný rytmický diktát ve 2/4 taktu 

 používá k rytmizaci hru na tělo i rytmické nástroje (bubny, drhla apod.) 

 

Žák v 2. ročníku z hudební teorie a hudebních forem: 

 vytvoří ke stupnicím do 3 # a 2 b tónický kvintakord   

 vyjmenuje řadu # i b 

 ví, co je interval a umí je vyjmenovat 

 umí další dynamická znaménka - pp, ff  

 rozliší polku, valčík, pochod, ukolébavku 

 osvojil si tyto hudební pojmy: Allegro, moderato, fine, d. c. al fine, allegretto 

 rozpozná smyčcové nástroje a ví o nich základní údaje (počet strun, velikost, barva tónu) 

 zná pojem „komorní a“ 

 

Žák v 2. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 je schopen intonovat T5 v dur i moll tóninách 

 umí reagovat na intonační otázky i odpovědi svých spolužáků v rámci 5 tónů 

 zná 3/8, 4/8, 6/8  takt a čtvrťovou notu s tečkou 

 orientuje se v 2, 3 a 4/4 taktu, umí je vytvořit i doplnit 

 je schopen napsat rytmický diktát ve 2/4 i 3/4 taktu 

 

Žák ve 3. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 umí vyložit vznik lidových písní 

 zná rozdíl mezi ligaturou a legatem 

 určí hlavní pěvecké hlasy a rozliší pěvecké sbory 

 je schopen rozpoznat tyto tance: valčík, menuet, polka 

 zná dvojité posuvky 

 utvoří stupnice D, A, E, F, B a jim příslušející T5 s obraty 

 zná hlavní harmonické stupně durových stupnic (T, S, D) 

 ví, co je kánon 

 osvojil si stěžejní díla B. Smetany a A. Dvořáka 

Žák ve 3. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 zvládne sluchovou analýzu tónického kvintakordu dur i moll 

 zvládá napsat melodický diktát (c₁ - g₁) 

 doplní neúplné takty v rytmických cvičeních 

 umí tleskat cvičení s ligaturou 

 zatleská a vypočítá tečkovaný rytmus 

 napíše snadný rytmický diktát ve 2, 3, i 4/4 taktu 
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 zná synkopu a zvládne dvojhlasé rytmické cvičení se synkopou 

 umí osminovou triolu 

 umí šestnáctinové noty 

 umí zazpívat dvojhlasý kánon 

 

Žák ve 4. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 vysvětlí pojmy celý tón, půltón a enharmonická záměna 

 pojmenuje jednotlivé oktávy 

 určí hlavní stupně stupnice a utvoří na nich kvintakord (T5,S5, D5) 

 chápe melodické ozdoby a způsob jejich interpretace 

 zná základní komorní tělesa a jejich obsazení (smyčcové kvarteto, klavírní trio, dechové 

kvinteto) 

 ví, co je partitura  

 rozdělí žesťové nástroje 

 rozezná bicí nástroje 

 zná významná díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Haydna, L. v. Beethovena  

 

Žák ve 4. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 intonuje malou a velkou tercii 

 zazpívá 1. 3. a 5. tón tónického kvintakordu 

 zvládá trojhlasé rytmické cvičení s triolami a synkopami 

 je schopen vytvořit a doplnit různá rytmická cvičení 

 umí všechny druhy pomlk a základních notových hodnot 

 je schopen pracovat s tečkovaným rytmem 

 

Žák v 5. ročníku z hudební teorie, dějin hudby a hudebních forem: 

 zná počátky a vývoj hudby 

 vytvoří T5 zvětšené a zmenšené 

 sestaví stupnice durové i mollové 

 umí utvořit dominantní septakord  

 osvojil si obsazení symfonického orchestru 

 ví, co je melodram 

 ví, co je opera 

 orientuje se v posloupnosti slohových období a umí k nim přiřadit skladatelské osobnosti  

 zná chromatickou stupnici 

 dokáže rozlišit durovou a mollovou skladbu 

 používá pojmy italského hudebního názvosloví 

 zvládá transponovat jednoduchý melodický úryvek 

 dokáže využít znalosti z dějin hudby a hudební teorie při interpretaci 
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 chápe základní hudební formy a jejich užití (sonátová forma, fuga, rondo, malá písňová 

forma) 

 vytváří si vlastní názor na vyslechnutá díla a dokáže jej formulovat 

 

Žák v 5. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 správně intonuje jednoduché hrané motivy 

 zvládne intonační cvičení v mollové tónině 

 je schopen zazpívat jednoduchou melodii z listu 

 umí rozlišovat souzvuky - dur, moll, D7 

 utvoří jednoduchý motiv 

 zvládne rytmický trojhlas 

 orientuje se v rytmických cvičeních obsahujících trioly, synkopy i tečkovaný rytmus 

 

Vzdělávací obsah nepovinného mezioborového předmětu Tvůrčí dílna 

Tvůrčí dílna je zaměřena na rozvoj uměleckých vloh žáka, na rozvoj schopností vnímat druhé, 

řešit různé sociální situace. Důraz je kladen na emocionální rozvoj a schopnost sebepoznání a 

sebekontroly. Tento předmět je mezioborový, tudíž do něj mohou chodit nejen žáci literárně-

dramatického oboru, ale rovněž žáci i pedagogové oboru hudebního a tanečního. Základním 

principem je práce s výrazovými prostředky všech druhů umění (výtvarného, hudebního, tanečního i 

literárního) a jejich vzájemnému propojení. Záměrem je propojení žáků různého věku a zaměření 

s akcentem na rozvoj tvořivého myšlení bez ohledu na množství již získaných uměleckých dovedností. 

Výsledek kolektivního snažení může vyústit v předvedení společného díla před veřejností. 

Žák v 1. – 7. ročníku I. stupně: 

 spolupracuje v kolektivu  

 vyjadřuje se kultivovaně v sociálně – umělecké komunikaci 

 zvládá jednoduché improvizace 

 tvořivě přistupuje k zadané předloze 

 využívá vhodných pohybových, hudebních a tanečních prvků 

 realizuje vlastní náměty 

 dokáže vyjádřit své myšlenky a emoce 

 respektuje práci druhých, přijímá kritiku vlastní práce a naslouchá ostatním  

 

Žák v 1. – 4. ročníku II. stupně: 

 spoluvytváří inscenace 

 dokáže dramaturgicky zpracovat zadané téma 

 orientuje se v užití hudebního, literárního materiálu 

 využívá a dokáže zařadit vhodné pohybové prvky 
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5.1.3 Vzdělávací zaměření: Hra na akordeon 

Výuka hry na akordeon má v naší škole dlouholetou tradici a žáci akordeonového oddělení 

reprezentují školu na různých akcích, soutěžích i přehlídkách. Akordeon jako přenosný vícehlasý 

nástroj plní funkci jak samostatného sólového nástroje, tak nástroje doprovodného a souborového. 

Výuka hry na akordeon dává žákům takové odborné vzdělání, které jim umožňuje uplatnit se 

v amatérské i profesionální činnosti. 

Cílem předmětu je především celkový rozvoj hudebnosti, hudební představivosti a cítění 

žáka. Součástí předmětu Hra na akordeon je rovněž hra z listu, komorní a souborová hra, hra podle 

akordických značek a základy improvizace. Náplní práce je soustavné pěstování měchové a prstové 

techniky, hudební paměti a tvořivých schopností žáka. Žák je veden k sluchové sebekontrole, 

hmatové pohotovosti a přesné interpretaci daných skladeb. Žák by měl hrát na nástroj takové 

velikosti, která odpovídá jeho fyzickým dispozicím. Akordeonové učebny jsou vybaveny nástroji 

různých velikostí, to znamená, že není potřeba nosit do výuky vlastní nástroj. Učitelé využívají 

progresivních metod a forem práce včetně nových poznatků nástrojové hry a literatury k maximální 

efektivnosti vyučovacího procesu. 

V oblasti Hudební interpretace a tvorba získá žák elementární hudební dovednosti a návyky 

v předmětech Hra na akordeon a Skupinová interpretace. Výuka probíhá individuálně, kdy jsou 

pěstovány především kompetence k umělecké komunikaci a kompetence kulturní. Předmět 

Skupinová interpretace probíhá formou komorní nebo souborové hry. V tomto předmětu se pěstují 

kompetence osobnostně-sociální a taktéž kompetence k umělecké komunikaci. 

V oblasti Recepce a reflexe hudby získá žák vědomosti převážně v předmětu Hudební nauka, 

kde také dochází k pěstování osobnostně-sociálních kompetencí a kompetencí kulturních. 

 
Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium I. stupně 

Předměty/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Celkem 

Hra na akordeon 1 1 1 1 1 1 1 7 

Skupinová interpretace      1* 1 1 1 1 4-5* 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 5 

Celkem               16-17* 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 7-14* 

*Poznámky: Skupinová interpretace je ve 3. ročníku nepovinný předmět, Tvůrčí dílna je mezioborový předmět, jehož 
hodinová dotace se nepočítá do vzdělávacího zaměření Hra na akordeon. 
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Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium II. stupně 

Předměty/ročník  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Hra na akordeon 1 1 1 1 4 

Skupinová interpretace  1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

Celkem         8-12* 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

*Poznámka k rozpětí hodin ve Skupinové interpretaci: žák musí splnit minimálně 4 hodiny skupinové interpretace za II. 
stupeň. 

 
Studium pro dospělé probíhá minimálně jednu vyučovací hodinu týdně a vzdělávací obsah a 

formu stanoví pedagog na základě vzdělávacích potřeb studenta v souladu s ŠVP. 

 
Vzdělávací obsah předmětu Hra na akordeon 

Žák v přípravné hudební výchově: 

 pozná části svého nástroje 

 učí se správně sedět a držet nástroj 

 rozliší základní označení vedení měchu - ven, dovnitř 

 hraje v pětiprstové poloze pravou rukou od c1 i c2 

 hraje basové tóny - C, G, D v levé ruce 

 zahraje jednoduché lidové písně v pětitónovém rozsahu pravou rukou 

 doprovodí  dané lidové písně v levé ruce - tónika, dominanta 

 

Žák v 1. ročníku: 

 dbá na správné sezení a držení nástroje 

 dodržuje správné postavení rukou 

 pozná správné vedení měchu a tvoření tónu 

 zahraje noty v houslovém klíči (pravá ruka) – c1-g2 

 zahraje noty v basovém klíči (levá ruka) – F, C, G, D, H, E 

 hraje v pětiprstové poloze 

 rozezná a používá základní dynamická znaménka (p, f) 

 zná a zahraje tyto noty a pomlky-celá, půlová, čtvrťová 

 zahraje jednoduchou melodii 

 používá basy C, G, D, F a k nim příslušné durové akordy 

 ovládá základní souhru rukou a akordický doprovod 

 

Žák v 2. ročníku: 

 využívá při hře rozšířené polohy podkladem palce a překladem prstů 

 rozliší hru legato a staccato 
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 zná a zahraje noty a pomlky těchto hodnot – celá, půlová s tečkou, půlová, čtvrťová, 

osminová 

 zahraje durové stupnice C, G, D, A, F v rozsahu jedné oktávy a jejich T5 s obraty zvlášť 

 používá všechny prsty levé ruky v základní i pomocné řadě 

 zahraje noty v basovém klíči (levá ruka) – F, C, G, D, H, E, A 

 respektuje rozšíření dynamiky o crescendo a decrescendo 

 dle svých individuálních schopností interpretuje jednoduchou skladbu zpaměti 

 tahem levé ruky zdokonalí měchovou techniku  

 

Žák ve 3. ročníku: 

 správně sedí a drží nástroj 

 zahraje tyto dvojhmaty pravou rukou- tercie, sexty 

 ovládá základy měchové techniky (tah ven, tah dovnitř) 

 rozlišuje dynamiku ( p, mf, f, <, > ) 

 zahraje trojhlasý kvintakord s obraty dohromady - tenuto, staccato, rozloženě k daným 

stupnicím 

 zahraje durové stupnice C, G, D, A, E, F, B – jedna oktáva dohromady 

 zahraje šestnáctinové noty i trioly 

 dle svých individuálních schopností interpretuje jednoduchou skladbu zpaměti 

 hraje v některé z forem Skupinové interpretace (komorní, souborová hra) 

 používá v levé ruce terciový bas, D7 a malý trojúhelník 

 

Žák ve 4. ročníku 

 hraje etudy příslušející daným technickým problémům 

 častěji používá registraci v pravé ruce 

 zahraje mollovou stupnici v pravé ruce 

 zahraje durové stupnice přes dvě oktávy dohromady 

 zahraje trojhlasý kvintakord s obraty k durovým stupnicím dohromady 

 použije tyto basové figury v levé ruce - velký i malý trojúhelník, D7, terciový bas, mollový 

akord 

 

Žák v 5. ročníku:  

 zdokonalí nasazení a ukončení tónu pomocí měchové techniky 

 zdokonalí dvojhmaty a akordovou hru v pravé ruce technickými cvičeními 

 uplatňuje při hře rejstříkovou techniku 

 zahraje jednoduchý doprovod písně podle akordických značek (levá ruka) 

 hraje přiměřeně obtížné skladby z listu 

 orientuje se po celé klávesnici 

 zahraje mollovou stupnici v pravé i levé ruce přes 2 oktávy 
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Žák v 6. ročníku: 

 zdokonaluje hrou stupnic a etud své technické schopnosti 

 rozliší různé druhy skladeb a umí jim vtisknout přiměřenou náladu 

 je schopen hrát z listu a tím si zlepšovat orientaci v notovém zápisu 

 zvládá transpozici jednoduché písně 

 hraje durové stupnice přes 2 oktávy v protipohybu 

 zahraje čtyřhlasý akord zvlášť v pravé i levé ruce 

Žák v 7. ročníku: 

 se orientuje v melodické i basové části nástroje 

 hraje v pravé ruce velký rozklad základního akordu 

 ovládá plynulé vedení měchu 

 spoluvytváří repertoár přednesových skladeb 

 zamýšlí se s pomocí pedagoga nad obsahovou stránkou skladby, její interpretací, dynamikou i 

frázováním 

 umí svým vystupováním, technickými i výrazovými dovednostmi reprezentovat svůj nástroj 

 rozliší dynamická a tempová označení u daných skladeb a vhodně je obohacuje používáním 

registrů 

 doprovodí v levé ruce jednoduchou lidovou píseň  

 interpretuje skladby různých žánrů a stylů 

 je schopen kultivovaného projevu na veřejnosti 

 správně reprodukuje notový text v zadané látce 

 hraje vybrané přednesové skladby zpaměti 

 

Žák v 1. a 2. ročníku II. stupně: 

 využívá veškerých nabytých technických a výrazových dovedností 

 hraje dvojhmaty v pravé ruce-tercie, sexty 

 aplikuje při hře dosud získané vědomosti i dovednosti z oblasti recepce a reflexe a dále si je 

prohlubuje rozborem hraných skladeb 

 respektuje stylové cítění, muzikálnost a osobitost projevu 

 rychle se orientuje ve čtení notového zápisu při hře z listu 

 je schopen při domácí přípravě cvičit systematicky a cílevědomě 

 

Žák ve 3. a 4. ročníku II. stupně: 

 rozezná různé styly a útvary, umí přidat a vyjádřit vlastní vhled na interpretaci 

 využívá veškerých nabytých technických a výrazových dovedností 

 je schopen samostatně rozebrat a nastudovat skladbu 

 rychle se orientuje ve čtení notového zápisu při hře z listu 

 orientuje se v celém rozsahu melodické i doprovodné části nástroje 

 je schopen praktického muzicírování dle svých zájmů 
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 hraje skladby různých žánrů a stylů a dokazuje na nich, že ovládá práci s tónem, frázování, 

měchovou techniku a rozvíjí hudební paměť   

 spoluvytváří repertoár přednesových skladeb 

 zahraje zpaměti zvolené skladby 

 je schopen samostatně rozebrat a nastudovat skladbu 

 

Vzdělávací obsah předmětu Skupinová interpretace  

Žák ve 3. až 7. ročníku I. stupně: 

 reaguje na dirigentská gesta 

 pohotově využívá zrakovou i sluchovou orientaci v notovém zápisu (např. pokračování ve hře 

od označených taktů) 

 zvládá přesnou souhru s ostatními spoluhráči 

 dokáže sledovat svůj part i vnímat ostatní spoluhráče 

 využívá získané hráčské dovednosti z individuální výuky 

 vnímá taktování a rozlišování taktů 

 dodržuje přesné rejstříkování skladeb 

 je schopen upevňovat rytmické cítění  

 uplatní širokou škálu dynamiky 

 

Cílem tohoto předmětu na II. stupni je pokračovat v seznamování žáků se všemi slohovými 

obdobími a různorodými interpretacemi skladeb. 

 

Žák v 1. až 4. ročníku II. stupně: 

 slyší a vnímá i ostatní nástrojové party 

 určí hlavní a vedlejší melodie 

 přesně reaguje na dirigentské gesto 

 umí sám použít vhodné dynamiky 

 hraje skladby obtížnějšího charakteru, ve kterých využívá prstovou, měchovou i rejstříkovou 

techniku  

 přistupuje pohotově k veškerým inovacím v souboru, vystoupením, zkouškám i jejich 

organizaci 

 

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka 

Posláním předmětu Hudební nauka je vytvářet a tříbit zájem žáka o hudbu, kultivovat jeho 

osobnost, rozšiřovat a rozvíjet jeho praktické hudební zkušenosti i vědomosti. Předmět má žákům 

poskytnout základy odborného vzdělání a vychovávat posluchače hudby i aktivního hráče. Abychom 

dosáhli těchto cílů, musíme rozvíjet hudební představivost, správné pěvecké návyky a schopnost 

rozlišovat jednotlivé vyjadřovací prostředky, jako jsou metrum, tempo, rytmus, melodika, dynamika, 

barva tónu atd. 
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Hudební nauka v návaznosti na přípravnou hudební výchovu je samostatný předmět 

s vlastními cíli zaměřenými na hudebně-teoretický vývoj žáka. Na rozdíl od individuální nástrojové 

výuky se v tomto předmětu systematicky zaobíráme takovými aktivitami, které individuální vyučování 

může poskytnout jen okrajově. Hudební nauka doplňuje hlavní předmět a současně navazuje na 

poznatky a zkušenosti z individuální výuky, prohlubuje je a uvádí do širších souvislostí v rámci 

hudební kultury. 

Hudební nauku rozdělujeme na dílčí hudební disciplíny, jako jsou hudební teorie, intonace, 

rytmus a sluchová analýza, dějiny hudby, hudební formy a hudební nástroje. Výuka probíhá 

v kolektivu, kdy jsou pěstovány převážně kompetence osobnostně-sociální a kompetence kulturní. 

 

Žák v 1. ročníku z hudební teorie: 

 ovládá základní dynamická znaménka (p, mf, f, <, >) 

 orientuje se v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 vytvoří trojzvuk k probíraným stupnicím  

 vysvětlí pojem stupnice a umí ji utvořit od tónu C, G, F 

 zná noty od  c₁ - g₂ 

 umí posuvky (#, b, odrážka), čte noty s posuvkami 

 dokáže rozpoznat základní druhy pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 umí napsat houslový i basový klíč 

 zná pojmy - celý tón, půltón, předznamenání  

 rozpozná sluchem tyto hudební nástroje: flétna, akordeon, klavír, kytara, housle 

 

Žák v 1. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 dokáže zhudebnit jednoduché říkadlo 

 zazpívá durový trojzvuk  

 utvoří vlastní melodii v rozpětí tónů c₁ - g₁ 

 pozná počet hraných tónů (1, 2, 3) 

 zpívá lidové písně  

 dle svých schopností zaznamená jednoduchou hranou melodii (intonační diktát) 

 umí zrytmizovat říkadlo 

 rozpozná základní notové hodnoty a umí je použít (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 je schopen napsat snadný rytmický diktát ve 2/4 taktu 

 používá k rytmizaci hru na tělo i rytmické nástroje (bubny, drhla apod.) 

 

Žák v 2. ročníku z hudební teorie a hudebních forem: 

 vytvoří ke stupnicím do 3 # a 2 b tónický kvintakord   

 vyjmenuje řadu # i b 

 ví, co je interval a umí je vyjmenovat 

 umí další dynamická znaménka (pp, ff)  

 rozliší polku, valčík, pochod, ukolébavku 
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 osvojil si tyto hudební pojmy: allegro, moderato, fine, d. c. al fine, allegretto 

 rozpozná smyčcové nástroje a ví o nich základní údaje (počet strun, velikost, barva tónu) 

 zná pojem „komorní a“ 

 

Žák v 2. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 je schopen intonovat T5 v dur i moll tóninách 

 umí reagovat na intonační otázky i odpovědi svých spolužáků v rámci 5 tónů 

 zná 3/8, 4/8 i 6/8  takt a čtvrťovou notu s tečkou 

 orientuje se v 2, 3 a 4/4 taktu, umí je vytvořit i doplnit 

 je schopen napsat rytmický diktát ve 2/4 i 3/4 taktu 

 

Žák ve 3. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 umí vyložit vznik lidových písní 

 zná rozdíl mezi ligaturou a legatem 

 určí hlavní pěvecké hlasy a rozliší pěvecké sbory 

 je schopen rozpoznat tyto tance: valčík, menuet, polka 

 zná dvojité posuvky 

 utvoří stupnice D, A, E, F, B a jim příslušející T5 s obraty 

 zná hlavní harmonické stupně durových stupnic (T, S, D) 

 ví, co je kánon 

 si osvojil stěžejní díla B. Smetany a A. Dvořáka 

 

Žák ve 3. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 zvládne sluchovou analýzu tónického kvintakordu dur i moll 

 zvládá napsat melodický diktát (c₁ - g₁) 

 doplní neúplné takty v rytmických cvičeních 

 umí tleskat cvičení s ligaturou 

 zatleská a vypočítá tečkovaný rytmus 

 napíše snadný rytmický diktát ve 2, 3, i 4/4 taktu 

 zná synkopu a zvládne dvojhlasé rytmické cvičení se synkopou 

 umí osminovou triolu 

 umí šestnáctinové noty 

 umí zazpívat dvojhlasý kánon 

 

Žák ve 4. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 vysvětlí pojmy - celý tón, půltón a enharmonická záměna 

 pojmenuje jednotlivé oktávy 

 určí hlavní stupně stupnice a utvoří na nich kvintakord (T5,S5, D5) 

 chápe melodické ozdoby a způsob jejich interpretace 
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 zná základní komorní tělesa a jejich obsazení (smyčcové kvarteto, klavírní trio, dechové 

kvinteto) 

 ví, co je partitura  

 rozdělí žesťové nástroje 

 rozezná bicí nástroje 

 zná významná díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Haydna, L. v. Beethovena  

Žák ve 4. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 intonuje malou a velkou tercii 

 zazpívá 1. 3. a 5. tón tónického kvintakordu 

 zvládá trojhlasé rytmické cvičení s triolami a synkopami 

 je schopen vytvořit a doplnit různá rytmická cvičení 

 umí všechny druhy pomlk a základních notových hodnot 

 je schopen pracovat s tečkovaným rytmem 

 

Žák v 5. ročníku z hudební teorie, dějin hudby, hudebních forem: 

 zná počátky a vývoj hudby 

 vytvoří T5 zvětšené a zmenšené 

 sestaví stupnice durové i mollové 

 umí utvořit dominantní septakord  

 osvojil si obsazení symfonického orchestru 

 ví, co je melodram 

 ví, co je opera 

 orientuje se v posloupnosti slohových období a umí k nim přiřadit skladatelské osobnosti  

 zná chromatickou stupnici 

 dokáže rozlišit durovou a mollovou skladbu 

 používá pojmy italského hudebního názvosloví 

 zvládá transponovat jednoduchý melodický úryvek 

 dokáže využít znalosti z dějin hudby a hudební teorie při interpretaci 

 chápe základní hudební formy a jejich užití (sonátová forma, fuga, rondo, malá písňová 

forma) 

 vytváří si vlastní názor na vyslechnutá díla a dokáže jej formulovat 

 

Žák v 5. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 správně intonuje jednoduché hrané motivy 

 zvládne intonační cvičení v mollové tónině 

 je schopen zazpívat jednoduchou melodii z listu 

 umí rozlišovat souzvuky - dur, moll, D7 

 utvoří jednoduchý motiv 

 zvládne rytmický trojhlas 

 orientuje se v rytmických cvičeních obsahujících trioly, synkopy i tečkovaný rytmus 
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Vzdělávací obsah nepovinného mezioborového předmětu Tvůrčí dílna 

Tvůrčí dílna je zaměřena na rozvoj uměleckých vloh žáka, na rozvoj schopností vnímat druhé, 

řešit různé sociální situace. Důraz je kladen na emocionální rozvoj a schopnost sebepoznání a 

sebekontroly. Tento předmět je mezioborový, tudíž do něj mohou chodit nejen žáci literárně-

dramatického oboru, ale rovněž žáci i pedagogové oboru hudebního a tanečního. Základním 

principem je práce s výrazovými prostředky všech druhů umění (výtvarného, hudebního, tanečního i 

literárního) a jejich vzájemnému propojení. Záměrem je propojení žáků různého věku a zaměření 

s akcentem na rozvoj tvořivého myšlení bez ohledu na množství již získaných uměleckých dovedností. 

Výsledek kolektivního snažení může vyústit v předvedení společného díla před veřejností. 

Žák v 1. – 7. ročníku I. stupně: 

 spolupracuje v kolektivu  

 vyjadřuje se kultivovaně v sociálně – umělecké komunikaci 

 zvládá jednoduché improvizace 

 tvořivě přistupuje k zadané předloze 

 využívá vhodných pohybových, hudebních a tanečních prvků 

 realizuje vlastní náměty 

 dokáže vyjádřit své myšlenky a emoce 

 respektuje práci druhých, přijímá kritiku vlastní práce a naslouchá ostatním  

 

Žák v 1. – 4. ročníku II. stupně: 

 spoluvytváří inscenace 

 dokáže dramaturgicky zpracovat zadané téma 

 orientuje se v užití hudebního, literárního materiálu 

 využívá a dokáže zařadit vhodné pohybové prvky 
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5.1.4 Vzdělávací zaměření: Hra na klávesové nástroje 

5.1.4.1 Studijní zaměření: Hra na klavír 

Klavír patří k nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Uplatňuje se ve hře sólové, čtyřruční i 

doprovodné.  Využívá se při doprovodech mnoha hudebních nástrojů, zpěvu, v komorní hře, v 

taneční, jazzové i populární hudbě. Naše ZUŠ usiluje o to, aby její absolventi nabyli uplatnění ve sféře 

amatérské i profesionální. Vyučující klavírního oddělení mají ve svém oboru odbornou kvalifikaci a 

snaží se o to, aby se žákům ve výuce líbilo, získali k hudbě vztah a byli schopni své získané dovednosti 

prakticky využít. 

Žáci klavírního oddělení studují klasickou sólovou hru, která je základem. Mají však také 

možnost seznámit se s elektronickými nástroji v rámci komorní nebo souborové hry. Součástí výuky 

je také improvizace a čtyřruční hra. V improvizaci se žáci již od prvních ročníků učí hrát písně 

s doprovodem. Na výběru písní se mohou sami podílet.  Ve čtyřruční hře se seznamují se základy 

Skupinové interpretace. 

V oblasti Hudební interpretace a tvorba získá žák elementární hudební dovednosti a návyky 

v předmětech Hra na klavír a Skupinová interpretace. Individuální výuka probíhá v předmětu Hra na 

klavír, kdy jsou pěstovány především kompetence k umělecké komunikaci a kompetence kulturní. 

Předmět Skupinová interpretace probíhá formou komorní nebo souborové hry. V tomto předmětu se 

pěstují kompetence osobnostně-sociální a taktéž kompetence k umělecké komunikaci. 

V oblasti Recepce a reflexe hudby získá žák vědomosti v předmětu Hudební nauka, kde také 

dochází k pěstování osobnostně-sociálních kompetencí a kompetencí kulturních. 

 
Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium I. stupně 

Předměty/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Celkem 

Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 7 

Skupinová interpretace        1 1 1 1 4 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 5 

Celkem               16 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 7-14* 

*Poznámky: Tvůrčí dílna je mezioborový předmět, jehož hodinová dotace se nepočítá do studijního zaměření Hra na klavír. 

Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium II. stupně 

Předměty/ročník  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Hra na klavír 1 1 1 1 4 

Skupinová interpretace  1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

Celkem         8-12* 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

*Poznámka k rozpětí hodin ve Skupinové interpretaci: žák musí splnit minimálně 4 hodiny skupinové interpretace za II. 
stupeň. 
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Studium pro dospělé probíhá minimálně jednu vyučovací hodinu týdně a vzdělávací obsah a 

formu stanoví pedagog na základě vzdělávacích potřeb studenta v souladu s ŠVP. 

 

Vzdělávací obsah předmětu Hra na klavír 

Žák přípravné hudební výchovy: 

 se orientuje v oktávě c1 – c2 

 umí se správně posadit ke klavíru (upravit židli) 

 zahraje úhozem legato a staccato v pětiprstové poloze 

 zná a hraje základní dynamická znaménka (p, f) 

 umí správně přiřadit noty c1 – c2 ke klávesám  

 zahraje jednoduché písně v pětiprstové poloze každou rukou zvlášť + navazování rukou 

 zahraje lidovou píseň s dudáckým doprovodem 

 zná základní rytmické hodnoty – osminová, čtvrťová, půlová, celá 

 

Žák v 1. ročníku: 

 dbá na správné sezení u nástroje 

 zvládá postavení a uvolnění rukou 

 orientuje se na klávesách a notách c₁-c₂ 

 rozliší rytmické hodnoty: čtvrťovou, půlovou, celou 

 rozliší úhozy staccato a legato 

 je schopen koordinace obou rukou 

 zahraje jednoduchou lid. píseň (s dudáckou kvintou) 

 

Žák v 2. ročníku: 

 se orientuje v rozsahu c-g₂ 

 rozliší rytmické hodnoty: osminovou, půlovou s tečkou 

 rozvíjí hru oběma rukama na drobných instruktivních skladbách 

 pozná náladu skladby včetně základních dynamických znamének (p, mf, f) 

 rozvíjí podkladovou techniku (stupnice zvlášť) 

 hraje jednoduché písně s doprovodem T D se základním akordickým tónem 

 

Žák ve 3. ročníku: 

 umí správně sedět u nástroje a celkově se při hře uvolnit  

 se orientuje na klávesnici od c-c₃  

 hraje v houslovém i basovém klíči 

 zvládá souhru obou rukou  

 hraje durové stupnice do čtyř křížků oběma rukama 

 hraje každou rukou zvlášť tónický kvintakord a jeho obraty 
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 pozná a rozliší druhy úhozů: legato, staccato, portamento 

 využívá získaných znalostí rytmických hodnot včetně noty šestnáctinové 

 používá základní dynamická znaménka včetně pianissima a fortissima 

 využívá základní pedalizaci (současný a synkopický pedál) 

 rozliší náladu skladeb a dokáže svou hru přizpůsobit těmto náladám 

 orientuje se ve skladbách využívajících malou písňovou formu 

 interpretuje jednoduché skladby zpaměti 

 hraje písně s doprovodem základních harmonických funkcí (basové tóny nebo dvojhmaty) 

 je schopen zapojit se do jednoduché čtyřruční hry 

 

Žák ve 4. ročníku: 

 zdokonalí prstovou techniku pomocí prstových cvičení 

 dbá na kvalitu úhozu, který dokáže sluchem zhodnotit  

 hraje stupnice moll (a, e, d, g) 

 rozliší základní tempová označení (andante, moderato, allegretto, allegro) 

 využívá přesného rytmického řádu a dokáže do skladby včlenit agogické změny (ritardando, 

accelerando) 

 zahraje jednoduchou skladbu z listu 

 v doprovodech písní rozvine dosud získané dovednosti (T, S, D) 

 

Žák v 5. ročníku: 

 hraje skladby technicky náročnější (prstová cvičení, etudy s šestnáctinovými hodnotami) 

 zná a využívá melodické ozdoby (příraz, nátryl) 

 podílí se na výběru repertoáru 

 orientuje se ve skladbách durových i mollových 

 hraje durové stupnice do 4 křížků kombinovaným způsobem (střídavě rovný pohyb a 

protipohyb) 

 

Žák v  6. ročníku: 

 hraje skladby výrazově náročnější a dokáže je propojit se svým vnitřním citovým prožitkem 

(accelerando, ritardando, koruna, frázování, akcenty) 

 je schopen sluchové kontroly všech hudebních složek (melodika, rytmika, dynamika) včetně 

rozvoje pedalizace (krátký pedál) 

 využívá a rozvíjí všechny dosud získané dovednosti a vědomosti pomocí skladeb různých 

stylových období 

 rozvíjí hru melodických ozdob (náraz, obal) 

 využívá při hře písní akordických značek ze zpěvníků 
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Žák v 7. ročníku:  

 využívá výrazových prostředků ve spojení s technickými a úhozovými dovednostmi 

 dokáže alespoň částečně nastudovat skladbu samostatně 

 zahraje vybranou skladbu zpaměti 

 hraje skladby různých stylů a žánrů 

 umí sluchem zhodnotit svou interpretaci a vyvodit z ní případné nedostatky 

 umí pracovat s tempovým rozlišením, frázováním, dynamikou a agogikou 

 hraje z listu přiměřeně náročné skladby 

 využívá všech získaných dovedností k případné samostatné hudební aktivitě 

 umí si vybrat písně dle svého zájmu a doprovodit je na základě získaných znalostí 

a dovedností z oblasti improvizace 

 

Žák v 1. a 2. ročníku II. stupně: 

 pozná a výrazově rozliší skladby psané v dur a moll tónině 

 je schopen vybrat vhodný způsob nácviku pro zlepšení techniky hry (hra v rytmech, úhozy) 

 uplatní sluchovou kontrolu pro barevné rozlišování frází a ve spolupráci s pedagogem dokáže 

najít správný typ úhozu pro danou barvu 

 ovládá základní druhy pedalizace (přímou a synkopickou) a částečně si s pedalizací poradí 

samostatně 

 orientuje se ve hře z listu (5tiprstová poloha, unisono v rozmezí 1oktávy, kratší snadné 

skladby) 

 doprovodí vybranou píseň základními druhy akordů (TSD) 

 aplikuje při hře dosud získané vědomosti i dovednosti z oblasti recepce a reflexe a dále si je 

prohlubuje rozborem hraných skladeb 

 

Žák v 3. a 4. ročníku II. stupně: 

 umí samostatně pracovat při nácviku skladby 

 zná základní druhy dur a moll akordů a jejich obratů 

 rozliší dynamická, tempová i agogická označení skladeb 

 rozvíjí všechny způsoby technické, dynamické, rytmické, pedálové a agogické hry, se kterými 

se již seznámil 

 reaguje na rytmické modely při nácviku prstové techniky 

 použije výrazové a technické prostředky, které se ve skladbách objevují, v souvislosti se 

znalostmi základních harmonických funkcí 

 hraje ve skladbách barokních nebo klasicistních autorů některé z daných ornamentálních 

ozdob (příraz, nátryl, náraz, trylek, obal, skupinka) 

 rozliší charakter skladby a vyjádří její náladu  

 samostatně zhodnotí kvalitu své hry a podle toho adekvátně vybere skladby různých 

stylových období a žánrů 

 samostatně rozezná různé styly a hudební formy a umí přidat a vyjádřit vlastní vhled na 

interpretaci 
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 zná významné české i světové skladatele 

 si sám vybere skladby pomocí multimediálních prostředků a připraví skladby, které se mu líbí 

(hudba nejen klasická, ale i populární nebo filmová) 

 orientuje se ve hře z listu (unisono v rozmezí dvou oktáv) 

 samostatně upraví doprovod písně nebo jiné melodie (basová linka, akordy, kytarové značky) 

 orientuje se v hudebních zpěvnících a umí zjednodušit harmonický doprovod písní 

 

Vzdělávací obsah předmětu Skupinová interpretace  

V předmětu Skupinová interpretace žáci naplňují jednak kompetence k umělecké komunikaci 

a také osobnostně-sociální kompetence.  Výuka probíhá formou čtyřruční, komorní nebo souborové 

hry. 

Žák ve 4. - 6. ročníku: 

 respektuje svou důležitost v seskupení a dokáže se přičinit o celkovou kvalitu výkonu 

 pozná svůj part mezi ostatními 

 zahraje po přípravě jakýkoliv part, který je potřeba  

 dokáže si svůj part nacvičit 

 využívá všechny dovednosti, které prozatím získal v jiných předmětech 

 respektuje roli dirigenta, je-li přítomen, a rozezná jeho dynamické a agogické pokyny 

 přizpůsobí se rytmu a tempu skupiny 

 využívá při hře naučených výrazových prostředků a pro kvalitu zvuku přizpůsobí úhoz 

 zhodnotí svůj výkon a výkon celého seskupení 

 

Žák v 7. ročníku: 

 umí vnést do hry všechny dosavadní znalosti a zkušenosti ve prospěch společného díla 

 zahraje vedoucí party, případně charakteristické party pro daný nástroj 

 zahraje sólo dle svých možností a zároveň se přizpůsobí ve hře doprovodných hlasů 

 zahraje jednotlivé party z listu v přiměřeném tempu 

 dokáže se s pomocí učitele přizpůsobit různým stylům a žánrům a správně je frázovat 

 zhodnotí kvalitu výkonu při veřejném vystoupení  

 svým chováním, jednáním a znalostmi je příkladem ostatním členům seskupení 

 dokáže pomoci při organizaci pódia při veřejných akcích i zkouškách 

Žák v 1. - 4. ročníku II. stupně: 

 se podílí na výběru repertoáru 

 dokáže svým přístupem motivovat mladší spolužáky k maximálnímu výkonu 

 dokáže svou technickou zběhlostí, rytmickou přesností a smyslem pro výrazové prostředky 

zvyšovat celkovou úroveň seskupení 

 umí při interpretaci využít dynamiku, rozpoznat důležitost vedení hlasů a dokáže tyto prvky 

vhodně zařadit do různých žánrů v daném seskupení 

 dokáže samostatně vyhledávat různá seskupení, případně se podílet na jejich vzniku 



  Školní vzdělávací program ZUŠ Klimkovice 

  71   
 

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka 

Posláním předmětu Hudební nauka je vytvářet a tříbit zájem žáka o hudbu, kultivovat jeho 

osobnost, rozšiřovat a rozvíjet jeho praktické hudební zkušenosti i vědomosti. Předmět má žákům 

poskytnout základy odborného vzdělání a vychovávat posluchače hudby i aktivního hráče. Abychom 

dosáhli těchto cílů, musíme rozvíjet hudební představivost, správné pěvecké návyky a schopnost 

rozlišovat jednotlivé vyjadřovací prostředky, jako jsou metrum, tempo, rytmus, melodika, dynamika, 

barva tónu atd. 

Hudební nauka v návaznosti na přípravnou hudební výchovu je samostatný předmět 

s vlastními cíli zaměřenými na hudebně-teoretický vývoj žáka. Na rozdíl od individuální nástrojové 

výuky se v tomto předmětu systematicky zaobíráme takovými aktivitami, které individuální vyučování 

může poskytnout jen okrajově. Hudební nauka doplňuje hlavní předmět a současně navazuje na 

poznatky a zkušenosti z individuální výuky, prohlubuje je a uvádí do širších souvislostí v rámci 

hudební kultury. 

Hudební nauku rozdělujeme na dílčí hudební disciplíny, jako jsou hudební teorie, intonace, 

rytmus a sluchová analýza, dějiny hudby, hudební formy a hudební nástroje. Výuka probíhá 

v kolektivu, kdy jsou pěstovány převážně kompetence osobnostně-sociální a kompetence kulturní. 

 

Žák v 1. ročníku z hudební teorie: 

 ovládá základní dynamická znaménka (p, mf, f, <, >) 

 orientuje se v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 vytvoří trojzvuk k probíraným stupnicím  

 vysvětlí pojem stupnice a umí ji utvořit od tónu C, G, F 

 zná noty od c₁ - g₂ 

 umí posuvky (#, b, odrážka), čte noty s posuvkami 

 dokáže rozpoznat základní druhy pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 umí napsat houslový i basový klíč 

 zná pojmy - celý tón, půltón, předznamenání  

 rozpozná sluchem tyto hudební nástroje: flétna, akordeon, klavír, kytara, housle 

 

Žák v 1. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 dokáže zhudebnit jednoduché říkadlo 

 zazpívá durový trojzvuk  

 utvoří vlastní melodii v rozpětí tónů c₁ - g₁ 

 pozná počet hraných tónů (1, 2, 3) 

 zpívá lidové písně  

 dle svých schopností zaznamená jednoduchou hranou melodii (intonační diktát) 

 umí zrytmizovat říkadlo 

 rozpozná základní notové hodnoty a umí je použít (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 je schopen napsat snadný rytmický diktát ve 2/4 taktu 

 používá k rytmizaci hru na tělo i rytmické nástroje (bubny, drhla apod.) 
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Žák v 2. ročníku z hudební teorie a hudebních forem: 

 vytvoří ke stupnicím do 3 # a 2 b tónický kvintakord   

 vyjmenuje řadu # i b 

 ví, co je interval a umí je vyjmenovat 

 umí další dynamická znaménka (pp, ff)  

 rozliší polku, valčík, pochod, ukolébavku 

 osvojil si tyto hudební pojmy: allegro, moderato, fine, d. c. al fine, allegretto 

 rozpozná smyčcové nástroje a ví o nich základní údaje (počet strun, velikost a barva tónu) 

 zná pojem „komorní a“ 

 

Žák v 2. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 je schopen intonovat T5 v dur i moll tóninách 

 umí reagovat na intonační otázky i odpovědi svých spolužáků v rámci 5 tónů 

 zná 3/8, 4/8 i 6/8  takt a čtvrťovou notu s tečkou 

 orientuje se v 2, 3 a 4/4 taktu, umí je vytvořit i doplnit 

 je schopen napsat rytmický diktát ve 2/4 i 3/4 taktu 

 

Žák ve 3. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 umí vyložit vznik lidových písní 

 zná rozdíl mezi ligaturou a legatem 

 určí hlavní pěvecké hlasy a rozliší pěvecké sbory 

 je schopen rozpoznat tyto tance: valčík, menuet, polka 

 zná dvojité posuvky 

 utvoří stupnice D, A, E, F, B a jim příslušející T5 s obraty 

 zná hlavní harmonické stupně durových stupnic (T, S, D) 

 ví, co je kánon 

 osvojil si stěžejní díla B. Smetany a A. Dvořáka 

 

Žák ve 3. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 zvládne sluchovou analýzu tónického kvintakordu dur i moll 

 zvládá napsat melodický diktát (c₁ - g₁) 

 doplní neúplné takty v rytmických cvičeních 

 umí tleskat cvičení s ligaturou 

 zatleská a vypočítá tečkovaný rytmus 

 napíše snadný rytmický diktát ve 2, 3, i 4/4 taktu 

 zná synkopu a zvládne dvojhlasé rytmické cvičení se synkopou 

 umí osminovou triolu 

 umí šestnáctinové noty 

 umí zazpívat dvojhlasý kánon 
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Žák ve 4. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 vysvětlí pojmy - celý tón, půltón a enharmonická záměna 

 pojmenuje jednotlivé oktávy 

 určí hlavní stupně stupnice a utvoří na nich kvintakord (T5,S5, D5) 

 chápe melodické ozdoby a způsob jejich interpretace 

 zná základní komorní tělesa a jejich obsazení (smyčcové kvarteto, klavírní trio, dechové 

kvinteto) 

 ví, co je partitura  

 rozdělí žesťové nástroje 

 rozezná bicí nástroje 

 zná významná díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Haydna, L. v. Beethovena 

  

Žák ve 4. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 intonuje malou a velkou tercii 

 zazpívá 1. 3. a 5. tón tónického kvintakordu 

 zvládá trojhlasé rytmické cvičení s triolami a synkopami 

 je schopen vytvořit a doplnit různá rytmická cvičení 

 umí všechny druhy pomlk a základních notových hodnot 

 je schopen pracovat s tečkovaným rytmem 

 

Žák v 5. ročníku z hudební teorie, dějin hudby a hudebních forem: 

 zná počátky a vývoj hudby 

 vytvoří T5 zvětšené a zmenšené 

 sestaví stupnice durové i mollové 

 umí utvořit dominantní septakord  

 osvojil si obsazení symfonického orchestru 

 ví, co je melodram 

 ví, co je opera 

 orientuje se v posloupnosti slohových období a umí k nim přiřadit skladatelské osobnosti  

 zná chromatickou stupnici 

 dokáže rozlišit durovou a mollovou skladbu 

 používá pojmy italského hudebního názvosloví 

 zvládá transponovat jednoduchý melodický úryvek 

 dokáže využít znalosti z dějin hudby a hudební teorie při interpretaci 

 chápe základní hudební formy a jejich užití (sonátová forma, fuga, rondo, malá písňová 

forma) 

 vytváří si vlastní názor na vyslechnutá díla a dokáže jej formulovat 
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Žák v 5. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 správně intonuje jednoduché hrané motivy 

 zvládne intonační cvičení v mollové tónině 

 je schopen zazpívat jednoduchou melodii z listu 

 umí rozlišovat souzvuky - dur, moll, D7 

 utvoří jednoduchý motiv 

 zvládne rytmický trojhlas 

 orientuje se v rytmických cvičeních obsahujících trioly, synkopy i tečkovaný rytmus 

Vzdělávací obsah nepovinného mezioborového předmětu Tvůrčí dílna 

Tvůrčí dílna je zaměřena na rozvoj uměleckých vloh žáka, na rozvoj schopností vnímat druhé, 

řešit různé sociální situace. Důraz je kladen na emocionální rozvoj a schopnost sebepoznání a 

sebekontroly. Tento předmět je mezioborový, tudíž do něj mohou chodit nejen žáci literárně-

dramatického oboru, ale rovněž žáci i pedagogové oboru hudebního a tanečního. Základním 

principem je práce s výrazovými prostředky všech druhů umění (výtvarného, hudebního, tanečního i 

literárního) a jejich vzájemnému propojení. Záměrem je propojení žáků různého věku a zaměření 

s akcentem na rozvoj tvořivého myšlení bez ohledu na množství již získaných uměleckých dovedností. 

Výsledek kolektivního snažení může vyústit v předvedení společného díla před veřejností. 

Žák v 1. – 7. ročníku I. stupně: 

 spolupracuje v kolektivu  

 vyjadřuje se kultivovaně v sociálně – umělecké komunikaci 

 zvládá jednoduché improvizace 

 tvořivě přistupuje k zadané předloze 

 využívá vhodných pohybových, hudebních a tanečních prvků 

 realizuje vlastní náměty 

 dokáže vyjádřit své myšlenky a emoce 

 respektuje práci druhých, přijímá kritiku vlastní práce a naslouchá ostatním  

 

Žák v 1. – 4. ročníku II. stupně: 

 spoluvytváří inscenace 

 dokáže dramaturgicky zpracovat zadané téma 

 orientuje se v užití hudebního, literárního materiálu 

 využívá a dokáže zařadit vhodné pohybové prvky 
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5.1.5 Vzdělávací zaměření Sólový zpěv 

Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším hudebním projevem člověka. Kultivovaný pěvecký 

projev je nejvýraznějším a nejúčinnějším hudebním vyjadřovacím prostředkem, který se uplatňuje 

v hudbě všech stylových období a žánrů, ve skladbách sólových, sborových i komorních. V naší ZUŠ se 

snažíme, aby se žák seznámil se všemi hudebními styly a žánry a pak si vybral, k čemu se přikloní. 

Výuka probíhá na základě zavedených postupů, s prostupem moderních vyučovacích postupů a 

používání audiovizuálních prostředků.  

Individuální výuka probíhá v předmětu Sólový zpěv buď samostatně, nebo ve skupině 2 žáků, 

kdy jsou pěstovány především kompetence k umělecké komunikaci a kompetence kulturní. Předmět 

Skupinová interpretace probíhá formou komorního nebo sborového zpěvu. V tomto předmětu se 

pěstují kompetence osobnostně-sociální a taktéž kompetence k umělecké komunikaci. 

V oblasti Recepce a reflexe hudby získá žák vědomosti převážně v předmětu Hudební nauka, 

kde také dochází k pěstování osobnostně-sociálních kompetencí a kompetencí kulturních. 

 
Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium I. stupně 

Předměty/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Celkem 

Sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 7 

Skupinová interpretace  
 

 1* 1* 1 1 1 1 4-6* 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 5 

Celkem               16-18 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
mezioborový předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 

*Poznámky: Skupinová interpretace je ve 2. a 3. ročníku nepovinný předmět, Tvůrčí dílna je mezioborový předmět, jehož 
hodinová dotace se nepočítá do studijního zaměření Sólový zpěv. 

 
Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium II. stupně 

Předměty/ročník  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Sólový zpěv 1 1 1 1 4 

Skupinová interpretace  1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

Celkem         8-12* 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

*Poznámka k rozpětí hodin ve Skupinové interpretaci: žák musí splnit minimálně 4 hodiny skupinové interpretace za II. 
stupeň. 
 

Studium pro dospělé probíhá minimálně jednu vyučovací hodinu týdně a vzdělávací obsah a 

formu stanoví pedagog na základě vzdělávacích potřeb studenta v souladu s ŠVP. 
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Vzdělávací obsah předmětu Sólový zpěv 

Žák v přípravné hudební výchově: 

 chápe význam správného pěveckého postoje 

 nadechuje se ústy 

 chápe význam správné výslovnosti 

 ví, že nesmí při zpěvu křičet  

 

Žák v 1. ročníku: 

 zná správný pěvecký postoj 

 zvládá základy žeberně-bráničního dýchání (dodržuje 3 fáze dechu: nádech nosem, zadržení, 

výdech)  

 chápe měkké nasazení tónu 

 ovládá hlavový tón pomocí lehkého brumenda 

 zná základy hlasové hygieny 

 

Žák v 2. ročníku:  

 dbá na správný pěvecký postoj 

 rozumí základním principům pěveckého dýchání 

 rozšiřuje hlasový rozsah oběma směry 

 vyrovnává vokály na jednom tónu ve střední hlasové poloze 

 ovládá legatové propojování tónů 

 dbá na přirozené ovládání mluvidel (přirozená poloha jazyka) 

 zvládá zpěv s doprovodem nástroje 

 

Žák ve 3. ročníku: 

 zvládá správné držení těla  

 zvládá žeberně-brániční dýchání 

 ovládá hlas v celém svém dosavadním rozsahu 

 dbá na přirozené ovládání mluvidel (přirozená poloha jazyka) 

 orientuje se v notovém zápisu, zvládá jednoduché rytmické kombinace  

 využívá při zpěvu legatové propojování tónů 

 používá základní výrazové prostředky (p, mf, f, ritardando) a dokáže je použít v drobné 

skladbě, kterou dokáže veřejně prezentovat 

 dbá na uvolněnost krku a zvládá správné nasazení měkkého tónu 

 zvládá zpěv s doprovodem nástroje  

 interpretuje různé písně přiměřené jeho věku i dovednostem 

 

 



  Školní vzdělávací program ZUŠ Klimkovice 

  77   
 

Žák ve 4. ročníku: 

 zdokonaluje pěvecký dech pomocí dechových cvičení 

 dokáže pracovat na rozšiřování a vyrovnávání hlasového rozsahu 

 uvědoměle dokáže zazpívat kantilénu 

 používá při zpěvu pro něj dostupných výrazových prostředků 

 zvládá veřejné vystoupení s doprovodem 

 

Žák v 5. ročníku: 

 chápe základní poznámky v notovém zápisu a zvyšuje si zásobu pojmů italského hudebního 

názvosloví (cantabile, dolce, staccato, legato, da capo al fine, coda) 

 pomocí technických cvičení zdokonaluje rytmickou, melodickou a tonální představivost 

 zpívá skladby odlišných stylů a chápe rozdíly v jejich interpretaci 

 zná některé melodické ozdoby (skupinku, obal) 

 

Žák v  6. ročníku: 

 zdokonaluje vazby v legatu 

 rozliší různé druhy skladeb a dokáže jim vtisknout přiměřenou náladu 

 dokáže s pedagogem probírat různé možnosti interpretace 

 používá celý dosavadní rozsah svého hlasu 

 ve své hře využívá dynamických možností a frázování 

 zvládne zazpívat z listu přiměřeně obtížnou partituru 

 používá různé melodické ozdoby (obal, skupinka) 

 

Žák v 7. ročníku:  

 se prezentuje kultivovaným pěveckým projevem 

 si osvojil správný pěvecký postoj 

 ovládá základy dechové opory 

 ovládá měkké tvoření tónu 

 zná hlasové rejstříky a na základě svých dispozic je vyrovnává 

 dbá na pěveckou artikulaci 

 ovládá zpěv kantilény, umí frázovat 

 umí pracovat s dynamikou a agogikou 

 zazpívá přesvědčivě písně různých stylů a žánrů 

 orientuje se jak v sólovém, tak ve vícehlasém notovém zápisu 

 zpívá s hudebním doprovodem různých nástrojů 

 je schopen veřejného vystoupení 

 zná základy hlasové hygieny 

 dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu 
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Žák v 1. a 2. ročníku II. stupně: 

 zná různé zdroje vyhledávání skladeb a aktivně je využívá 

 ovládá měkké tvoření tónu 

 ovládá zpěv plynulé kantilény 

 zná principy hlasové hygieny 

 neustále zvyšuje svou technickou vyspělost pomocí technických cvičení 

 rozšiřuje si svůj repertoár s ohledem na své zájmy a přednosti 

 zná melodické ozdoby a některé jemu dostupné využívá 

 orientuje se ve složitějším notovém zápisu, je schopen zpívat z listu 

 

Žák ve 3. a 4. ročníku II. stupně: 

 ovládá správný pěvecký postoj 

 dokáže pracovat na vlastním rozvíjení dechové opory  

 zná hlasové rejstříky a na základě svých dispozic je vyrovnává 

 umí pracovat s dynamikou, využívá všechny pro něj dostupné výrazové prostředky 

 dokáže přesvědčivě zazpívat písně různých stylů a žánrů i s patřičným frázováním a agogikou 

 ovládá zpěv s hudebním doprovodem 

 je schopen veřejně vystoupit jak sólově, tak i v různých vokálních či vokálně-instrumentálních 

interpretačních seskupeních 

 dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu 

 zapojuje se do práce s korepetitorem a vnáší do skladby vlastní vhled 

 dokáže prakticky aplikovat při zpěvu dosud získané vědomosti a dovednosti z oblasti recepce 

a reflexe a dále si je prohlubuje analýzou interpretovaných partitur 

 rozezná různé styly a útvary a umí přidat a vyjádřit vlastní vhled na interpretaci 

 zhodnotí a zkritizuje skladby, které vyslechl 

 má povědomí o pěvecké literatuře různých období 

 

Vzdělávací obsah předmětu Skupinová interpretace  

V předmětu Skupinová interpretace žáci naplňují jednak kompetence k umělecké komunikaci 

a také osobnostně-sociální kompetence. 

 

Žák ve 2. a 3. ročníku: 

 dokáže vnímat svůj part mezi ostatními 

 používá všechny dovednosti, které prozatím získal v jiných předmětech 

 dokáže se přizpůsobit rytmu a tempu skupiny 

 pozná svou barvu tónu a intonaci v celkovém zvuku 

 vnímá svou důležitost v seskupení 

 zpívá hlasy dle potřeby seskupení 

 respektuje roli dirigenta, pokud je přítomen 
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Žák ve 4. až 6. ročníku: 

 dokáže po přípravě zazpívat jakýkoliv part, který je potřeba 

 podílí se výrazně na kvalitě zvuku celého seskupení 

 dokáže přizpůsobit svou intonaci 

 rozezná dynamické a agogické pokyny dirigenta, je-li přítomen 

 uvědomuje si svou nezastupitelnost, dokáže se přičinit o celkovou kvalitu výkonu 

 

Žák v 7. ročníku: 

 dokáže vnést do zpívané skladby všechny dosavadní znalosti a zkušenosti 

 zazpívá jednotlivé party z listu v přiměřeném tempu 

 dokáže správně intonovat 

 dokáže různé žánry správně frázovat 

 dokáže mladší spolužáky inspirovat rytmickou a intonační spolehlivostí  

 umí své dovednosti dát ve prospěch společného díla 

 zhodnotí kvalitu výkonu při veřejném vystoupení  

 

Žák v 1. až 4. ročníku II. stupně: 

 se aktivně spolupodílí na výběru repertoáru 

 dokáže svým přístupem motivovat mladší spolužáky k maximálnímu výkonu 

 dokáže svou technickou zběhlostí, rytmickou přesností a intonační spolehlivostí zvyšovat 

celkovou úroveň seskupení 

 umí zvýraznit dynamiku a interpretační rozdíly různých žánrů v daném seskupení 

 

Vzdělávací obsah předmětu Hudební nauka 

Posláním předmětu Hudební nauka je vytvářet a tříbit zájem žáka o hudbu, kultivovat jeho 

osobnost, rozšiřovat a rozvíjet jeho praktické hudební zkušenosti i vědomosti. Předmět má žákům 

poskytnout základy odborného vzdělání a vychovávat posluchače hudby i aktivního hráče. Abychom 

dosáhli těchto cílů, musíme rozvíjet hudební představivost, správné pěvecké návyky a schopnost 

rozlišovat jednotlivé vyjadřovací prostředky, jako jsou metrum, tempo, rytmus, melodika, dynamika, 

barva tónu atd. 

Hudební nauka v návaznosti na přípravnou hudební výchovu je samostatný předmět 

s vlastními cíli zaměřenými na hudebně-teoretický vývoj žáka. Na rozdíl od individuální nástrojové 

výuky se v tomto předmětu systematicky zaobíráme takovými aktivitami, které individuální vyučování 

může poskytnout jen okrajově. Hudební nauka doplňuje hlavní předmět a současně navazuje na 

poznatky a zkušenosti z individuální výuky, prohlubuje je a uvádí do širších souvislostí v rámci 

hudební kultury. 
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Hudební nauku rozdělujeme na dílčí hudební disciplíny, jako jsou hudební teorie, intonace, 

rytmus a sluchová analýza, dějiny hudby, hudební formy a hudební nástroje. Výuka probíhá 

v kolektivu, kdy jsou pěstovány převážně kompetence osobnostně-sociální a kompetence kulturní. 

 

Žák v 1. ročníku z hudební teorie: 

 ovládá základní dynamická znaménka (p, mf, f, <, >) 

 orientuje se v 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 vytvoří trojzvuk k probíraným stupnicím  

 vysvětlí pojem stupnice a umí ji utvořit od tónu C, G, F 

 zná noty od c₁ - g₂ 

 umí posuvky (#, b, odrážka), čte noty s posuvkami 

 dokáže rozpoznat základní druhy pomlk (celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 umí napsat houslový i basový klíč 

 zná pojmy - celý tón, půltón, předznamenání  

 rozpozná sluchem tyto hudební nástroje: flétna, akordeon, klavír, kytara, housle 

 

Žák v 1. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 dokáže zhudebnit jednoduché říkadlo 

 zazpívá durový trojzvuk  

 utvoří vlastní melodii v rozpětí tónů c₁ - g₁ 

 pozná počet hraných tónů (1, 2, 3) 

 zpívá lidové písně  

 dle svých schopností zaznamená jednoduchou hranou melodii (intonační diktát) 

 umí zrytmizovat říkadlo 

 rozpozná základní notové hodnoty a umí je použít (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová) 

 je schopen napsat snadný rytmický diktát ve 2/4 taktu 

 používá k rytmizaci hru na tělo i rytmické nástroje (bubny, drhla apod.) 

 

Žák v 2. ročníku z hudební teorie a hudebních forem: 

 vytvoří ke stupnicím do 3 # a 2 b tónický kvintakord   

 vyjmenuje řadu # i b 

 ví, co je interval a umí je vyjmenovat 

 umí další dynamická znaménka (pp, ff)  

 rozliší polku, valčík, pochod, ukolébavku 

 osvojil si tyto hudební pojmy: allegro, moderato, fine, d. c. al fine, allegretto 

 rozpozná smyčcové nástroje a ví o nich základní údaje (počet strun, velikost a barva tónu) 

 zná pojem „komorní a“ 

 

Žák v 2. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 
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 je schopen intonovat T5 v dur i moll tóninách 

 umí reagovat na intonační otázky i odpovědi svých spolužáků v rámci 5 tónů 

 zná 3/8, 4/8 i 6/8  takt a čtvrťovou notu s tečkou 

 orientuje se v 2, 3 a 4/4 taktu, umí je vytvořit i doplnit 

 je schopen napsat rytmický diktát ve 2/4 i 3/4 taktu 

 

Žák ve 3. ročníku žák z hudební teorie a dějin hudby: 

 umí vyložit vznik lidových písní 

 zná rozdíl mezi ligaturou a legatem 

 určí hlavní pěvecké hlasy a rozliší pěvecké sbory 

 je schopen rozpoznat tyto tance: valčík, menuet, polka 

 zná dvojité posuvky 

 utvoří stupnice D, A, E, F, B a jim příslušející T5 s obraty 

 zná hlavní harmonické stupně durových stupnic (T, S, D) 

 ví, co je kánon 

 osvojil si stěžejní díla B. Smetany a A. Dvořáka 

 

Žák ve 3. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 zvládne sluchovou analýzu tónického kvintakordu dur i moll 

 zvládá napsat melodický diktát (c₁ - g₁) 

 doplní neúplné takty v rytmických cvičeních 

 umí tleskat cvičení s ligaturou 

 zatleská a vypočítá tečkovaný rytmus 

 napíše snadný rytmický diktát ve 2, 3, i 4/4 taktu 

 zná synkopu a zvládne dvojhlasé rytmické cvičení se synkopou 

 umí osminovou triolu 

 umí šestnáctinové noty 

 umí zazpívat dvojhlasý kánon 

 

Žák ve 4. ročníku z hudební teorie a dějin hudby: 

 vysvětlí pojmy - celý tón, půltón a enharmonická záměna 

 pojmenuje jednotlivé oktávy 

 určí hlavní stupně stupnice a utvoří na nich kvintakord (T5,S5, D5) 

 chápe melodické ozdoby a způsob jejich interpretace 

 zná základní komorní tělesa a jejich obsazení (smyčcové kvarteto, klavírní trio, dechové 

kvinteto) 

 ví, co je partitura  

 rozdělí žesťové nástroje 

 rozezná bicí nástroje 

 zná významná díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, J. Haydna, L. v. Beethovena 
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Žák ve 4. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 intonuje malou a velkou tercii 

 zazpívá 1. 3. a 5. tón tónického kvintakordu 

 zvládá trojhlasé rytmické cvičení s triolami a synkopami 

 je schopen vytvořit a doplnit různá rytmická cvičení 

 umí všechny druhy pomlk a základních notových hodnot 

 je schopen pracovat s tečkovaným rytmem 

 

Žák v 5. ročníku z hudební teorie, dějin hudby a hudebních forem: 

 zná počátky a vývoj hudby 

 vytvoří T5 zvětšené a zmenšené 

 sestaví stupnice durové i mollové 

 umí utvořit dominantní septakord  

 osvojil si obsazení symfonického orchestru 

 ví, co je melodram 

 ví, co je opera 

 orientuje se v posloupnosti slohových období a umí k nim přiřadit skladatelské osobnosti  

 zná chromatickou stupnici 

 dokáže rozlišit durovou a mollovou skladbu 

 používá pojmy italského hudebního názvosloví 

 zvládá transponovat jednoduchý melodický úryvek 

 dokáže využít znalosti z dějin hudby a hudební teorie při interpretaci 

 chápe základní hudební formy a jejich užití (sonátová forma, fuga, rondo, malá písňová 

forma) 

 vytváří si vlastní názor na vyslechnutá díla a dokáže jej formulovat 

 

Žák v 5. ročníku z oblasti intonace, rytmu a sluchové analýzy: 

 správně intonuje jednoduché hrané motivy 

 zvládne intonační cvičení v mollové tónině 

 je schopen zazpívat jednoduchou melodii z listu 

 umí rozlišovat souzvuky - dur, moll, D7 

 utvoří jednoduchý motiv 

 zvládne rytmický trojhlas 

 orientuje se v rytmických cvičeních obsahujících trioly, synkopy i tečkovaný rytmus 
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Vzdělávací obsah nepovinného mezioborového předmětu Tvůrčí dílna 

Tvůrčí dílna je zaměřena na rozvoj uměleckých vloh žáka, na rozvoj schopností vnímat druhé, 

řešit různé sociální situace. Důraz je kladen na emocionální rozvoj a schopnost sebepoznání a 

sebekontroly. Tento předmět je mezioborový, tudíž do něj mohou chodit nejen žáci literárně-

dramatického oboru, ale rovněž žáci i pedagogové oboru hudebního a tanečního. Základním 

principem je práce s výrazovými prostředky všech druhů umění (výtvarného, hudebního, tanečního i 

literárního) a jejich vzájemnému propojení. Záměrem je propojení žáků různého věku a zaměření 

s akcentem na rozvoj tvořivého myšlení bez ohledu na množství již získaných uměleckých dovedností. 

Výsledek kolektivního snažení může vyústit v předvedení společného díla před veřejností. 

Žák v 1. – 7. ročníku I. stupně: 

 spolupracuje v kolektivu  

 vyjadřuje se kultivovaně v sociálně – umělecké komunikaci 

 zvládá jednoduché improvizace 

 tvořivě přistupuje k zadané předloze 

 využívá vhodných pohybových, hudebních a tanečních prvků 

 realizuje vlastní náměty 

 dokáže vyjádřit své myšlenky a emoce 

 respektuje práci druhých, přijímá kritiku vlastní práce a naslouchá ostatním  

 

Žák v 1. – 4. ročníku II. stupně: 

 spoluvytváří inscenace 

 dokáže dramaturgicky zpracovat zadané téma 

 orientuje se v užití hudebního, literárního materiálu 

 využívá a dokáže zařadit vhodné pohybové prvky 
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TANEČNÍ OBOR 
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5.2 Taneční obor 

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. 

Probouzí v nich smysl pro krásu tance, rozvíjí tvůrčí schopnosti, prohlubuje duševní život člověka a 

ovlivňuje utváření jeho hlubších vztahů k životu i jeho okolí. Poskytuje každému žákovi podle míry 

jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako 

tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření nebo v povoláních, pro 

která jsou kultura pohybového projevu a zvládnutí základu tance vhodným předpokladem, případně 

pokračovat v dalším studiu směřujícím k profesionálnímu působení. Tanec je vyjadřovací prostředek a 

projev rozmanitý a mnohostranný, ale současně má přísný řád, jehož osvojení a respektování je 

podmínkou kultivovaného, harmonického a individuálního tanečního projevu. Vzdělávání v tanečním 

oboru žáka seznamuje se stavbou a strukturou lidského těla, zákonitostmi pohybu a poskytuje mu 

orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.  

V oblasti Taneční tvorby a interpretace získávají žáci dovednosti v předmětech Taneční 

průprava, Základy lidového tance a Základy klasické taneční techniky. V oblasti recepce a reflexe 

tanečního umění získávají žáci znalosti v předmětech Současný tanec a Taneční praxe. Výuka žáků 

probíhá v kolektivu, kde dochází k rozvíjení kompetencí k umělecké komunikaci, osobnostně-

sociálních i kompetencí kulturních. 

Tabulka předmětů a hodinová dotace pro přípravné studium I. stupně 

Předmět/ ročník  1. ročník  2. ročník  

Přípravná taneční výchova  1 - 2*   1 - 2*  

Celkem  1 - 2*  1 - 2*  

* Poznámka: S ohledem na vzdělávací obsah je dle RVP možné snížit hodinovou dotaci přípravné taneční 
výchovy na 1 hodinu týdně. 

Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium I. stupně 

Předměty/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Celkem 

Taneční průprava 1 1  -  -  -  -  - 2 

Základy klasické 
techniky  

 -  - 1 1 1 1 1 5 

Základy lidového tance  -  - 1  -  -  -  - 1 

Taneční praxe 1 1 1 1 1 1 2 8 

Současný tanec  -  -  - 1 1 1 1 4 

Celkem               20 

Tanec na špičkách– 
nepovinný předmět 

 -   -  - 1* 1* 1* 1* 4* 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 7-14* 

* Poznámka: Tanec na špičkách je nepovinný předmět, Tvůrčí dílna je mezioborový nepovinný předmět. 
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Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium II. stupně 

Předměty/ročník  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem 

Klasický tanec 1 1 1 1 4 

Současný tanec 1 1 1 1 4 

Taneční praxe  1 1 1 1 4 

Celkem         14 

Tanec na špičkách – nepovinný 
předmět 

1 1 - - 2* 

Tvůrčí dílna – nepovinný předmět 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

* Poznámka: Tanec na špičkách je nepovinný předmět, Tvůrčí dílna je mezioborový nepovinný předmět. 

 

Studium pro dospělé probíhá minimálně dvě vyučovací hodiny týdně a vzdělávací obsah a 

formu stanoví pedagog na základě vzdělávacích potřeb studentů v souladu s ŠVP. 

Přípravná taneční výchova  

Přípravné studium je určeno dětem od 5 do 7 let. Děti jsou do přijímání na základě 

předpokladů ke vzdělávání (dispozice v kyčelních kloubech, obratnost, ohebnost, nárty, rytmické a 

sluchové předpoklady). Výuka probíhá formou hromadného vyučování, počet žáků ve skupině je 

zpravidla 15 nebo méně. Ve studiu je zahrnutá pohybová průprava, do které náleží protažení a 

uvolnění celého těla, správné ovládání těžiště, protažení všech svalů, různé pohyby z místa (např. 

chůze přirozená, sunná, na pološpičkách, na patách, běh přirozený, krok poskočný, přeskok 

koníčkový, boční cval). Součástí výuky je rovněž hudební průprava, kdy žáci se učí vnímat hudební 

zvuk, tempo, dynamiku. Všechny tyto prvky jsou skloubeny v pohybových a tanečních hrách. 

Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni žáci na základě 

úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel 

školy. Přípravné studium žáci zakončí talentovou zkouškou do 1. ročníku ve formě veřejného 

vystoupení (viz vyhláška č. 71/2005 Sb.). 

Vzdělávací obsah předmětu Přípravná taneční výchova 

Žák na konci přípravného studia: 

 předvede znalost základních poloh na místě (na koberci) 

 předvede základní chůzi, pochod, poskočný skok, koníčkový přeskok, běh 

 prokáže orientaci v prostoru – volný rozptyl, kruh, přímka, řada, zástup 

 zareaguje na hudební doprovod, na rytmické změny – vysoko a nízko, pomalu a rychle, silně a 

slabě 

 zazpívá jednoduchou píseň 

 zvládne jednoduché taneční a pohybové hry 

 

Vzdělávací obsah předmětu Taneční průprava 

Žák v 1. ročníku: 
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 dokáže udržet v základních polohách na místě i v pohybu z místa správné držení těla 

 je schopen úměrně k jeho dispozicím posilovat a zcitlivovat jednotlivé svalové oblasti 

 je schopen orientovat se v pohybu z místa (chůze, běh). 

 průpravnými cvičeními zvládá jednotlivé svalové oblasti svého těla 

 podle svých schopností zvládá pohyb z místa (chůze, běh, poskočný krok, cval) 

 podle svých schopností zvládá akrobacii na koberci (kotoul vpřed, kotoul vzad, vajíčka, 

ježečci, svíčka) 

 rozezná v hudebním doprovodu tempo a dynamiku 

 

Žák v 2. ročníku: 

 zvládá dle svých schopností správné držení těla v základních polohách na místě i v pohybu 

z místa 

 využívá přiměřenými cviky pružnost, koordinaci, aktivní pohyb jednotlivých částí i celého těla 

 zdokonaluje chůzi, běh, poskoky, cval, obraty v krátkých kombinacích (trnkový krok, průprava 

pro skoky) 

 podle svých schopností zdokonaluje akrobacii na koberci (kotoul vpřed, kotoul vzad, vajíčka, 

ježečci, svíčka) 

 

Vzdělávací obsah předmětu Taneční praxe 

Žák v 1. ročníku:  

 rozliší tempo a dynamiku v hudebním doprovodu 

 využívá v taneční improvizaci pohyb s náčiním (míčky, švihadla) 

 realizuje získané dovednosti v tanci na jevišti 

 

Žák v 2. ročníku: 

 reaguje na dynamiku v hudbě a přizpůsobí tomu pohyb 

 využívá v improvizaci pohybové vyjádření vlastních námětů 

 uplatňuje získané dovednosti v jevištním pohybu 

 

Žák ve 3. ročníku: 

 umí taneční lidové hry 

 realizuje v taneční praxi krokovou dovednost a rozvíjí tak svou pohybovou fantazii 

 

Žák ve 4. ročníku: 

 zvládá prostorové vztahy dvojic, trojic, skupin 

 reaguje svým pohybem na různá tempa a jejich náhlé změny 

 využívá prostorových vztahů (dvojice, trojice, skupina) v dané choreografii 
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Žák v 5. ročníku: 

 používá rekvizitu při pohybu na jevišti 

 si osvojil spolupráci s korepetitorem 

 je schopen tanečně ztvárnit vhodnou hudební skladbu 

 

Žák v 6. ročníku: 

 se podílí na výběru hudební skladby 

 uplatní své získané poznatky při sestavování choreografie 

 zhodnotí svůj předvedený výkon 

 využívá informace, dovednosti, znalosti a pracovní návyky načerpané v hodinách výuky nebo 

na veřejných akcích 

 

Žák v 7. ročníku: 

 ztvární provedený pohyb na jevišti společně s emotivním vyjádřením svého těla 

 zhodnotí obsah choreografického díla 

 je schopen tvorby choreografického díla formou individuální nebo skupinové práce 

 ovládá zákonitosti jevištní komunikace a pohybu na jevišti 

 je schopen vnímat kostým a práci s rekvizitou 

 

Žák v 1. a 2. ročníku II. stupně: 

 ovládá zákonitosti jevištní komunikace a pohybu na jevišti 

 je schopen rozvíjení vlastní taneční a pohybové fantazie (její obsah a formu) 

 je schopen práce s motivem a tématem 

 si osvojil průpravná cvičení s využitím improvizace pro zvládnutí určitého pohybového 

principu 

 

Žák ve 3. a 4. ročníku II. stupně: 

 je schopen uplatnit všechny získané poznatky v jednotlivých i složitých kombinacích, 

v prostorových, dynamických i časových obměnách 

 je schopen rozvíjet vlastní fantazii hledáním individuálního pohybového vyjádření 

 je schopen vytvořit vlastní choreografie s využitím získaných pohybových dovedností 

je schopen zhodnotit svůj provedený výkon i celé taneční skupiny 

 

Vzdělávací obsah předmětu Základy klasické taneční techniky 

Žák ve 3. ročníku: 
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 podle svých schopností zvládá držení těla u tyče v základních prvcích klasické taneční 

techniky  

 zvládá první, druhou, čtvrtou a pátou pozici dolních končetin  

 zvládá základní pozice horních končetin 

 zvládá demi-plié (podřep) v první, druhé a páté pozici dolních končetin čelem k tyči  

 zvládá battement tendu en cloche (sun chodidla po zemi) z první pozice čelem k tyči 

 zvládá battement tendu en croix (sun chodidla po zemi do všech směrů) z první pozice čelem 

k tyči 

 zvládá kombinace prvků demi-plié, relevé (výpon na pološpičky) a battement tendu 

 

Žák ve 4. ročníku: 

 je schopen zvládnout základní prvky klasické taneční techniky čelem k tyči se zaměřením na 

přenášení váhy těla na stojnou dolní končetinu 

 využívá základní názvosloví klasické taneční techniky (např. demi-plié, relevé, port de bras) 

 zvládá battement tendu jeté en cloche z první pozice čelem k tyči i en croix (sun chodidla po 

zemi s následným odlepením špičky od země do všech směrů)  

 zvládá rond de jambe par terre en dehors, en dedans čelem k tyči (kroužení nohy na zemi 

směrem ven a dovnitř) 

 zvládá přípravný cvik na passé čelem k tyči z páté pozice dolních končetin. 

 zvládá battement fondu par terre čelem k tyči 

 

Žák v 5. ročníku: 

 zvládá základní prvky klasické taneční techniky nejen čelem k tyči, ale i bokem k tyči 

 zvládá skoky čelem k tyči v 1. 2. 5. pozici s vypérováním i následovně za sebou 

 zvládá u tyče port de bras paží (vedení paží) 

 rozezná základy názvosloví klasické taneční techniky 

 zvládá battement  fondu par terre bokem k tyči 

 zvládá preparaci k rond de jambe par terre en dehors en dedans z 1. pozice bokem k tyči 

(kroužení nohy na zemi směrem ven a dovnitř) 

 

Žák v 6. ročníku: 

 se dokáže zaměřit na koordinaci pohybu dolních i horních končetin u základních prvků u tyče 

i na volnosti 

 vnímá práci hlavy v průběhu cvičení u tyče 

 dokáže na volnosti zařazovat jednoduché obraty détourné  

 propojuje pohyby hlavy, paží a dolních končetin 

 

Žák v 7. ročníku: 

 používá základní odborné názvosloví v klasické taneční technice 
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 zvládá základní pózy klasické taneční techniky se zaměřením na koordinaci pohybu dolních 

končetin, horních končetin a hlavy 

 zvládá základní skoky klasické taneční techniky 

 dokáže přenést všechny prvky získané cvičením u tyče na volnost 

 

Vzdělávací obsah předmětu Základy lidového tance 

Žák ve 3. ročníku: 

 zvládá správné držení těla 

 je schopen koordinovat pohyby těla 

 zvládá jednoduché i dvojité pérování váhou v první pozici 

 zvládá přenášení váhy (kolébka) 

 zvládá podřepy, dřepy, výpony, potlesky a podupy v jednoduchých kombinacích 

 zvládá správné držení paží v bok 

 zvládá taneční kroky: chůze hladká, houpavá, běh přirozený, trnkový krok, polkový krok, 

sousedská, otáčky vyšlapáváním na místě 

 

Vzdělávací obsah předmětu Současný tanec 

Žák ve 4. ročníku: 

 je schopen v krátkých pohybových vazbách v polohách na místě i v pohybu z místa rozvíjet 

plynulý harmonický pohyb celého těla 

 je schopen pohybové koordinace těla 

 vnímá hudební a prostorové cítění a uplatní ho v tvorbě vlastního projevu 

 zvládá základní cviky v přízemních polohách (koberec + obratnost) 

 zvládá švihy dolních končetin 

 zvládá švihy horních končetin (švih kyvadlový a kruhový, vertikální i horizontální osma) 

 

Žák v 5. ročníku: 

 se orientuje v pohybových vazbách v různých polohách na místě i v pohybu z místa 

 ovládá plynule harmonický, koordinovaný pohyb celého těla, založený na zvládnutí těžiště 

 dokáže v improvizaci a výrazových etudách rozvíjet své osobité schopnosti 

 umí pohybem s rekvizitou vyjádřit své vlastní pocity  

 umí při pohybu z místa chůzi, běh, poskoky, cval, obraty, otáčky v nejrůznějších vazbách, 

prostorových dráhách a vzájemných vztazích 

 

Žák v 6. ročníku: 

 procvičováním pohybové průpravy se dokáže zaměřit na zdokonalování nejrůznějších vazeb 

pohybových prvků s důrazem na uvědomělý centrální pohyb 

 dokáže improvizací samostatně řešit drobné, prostorové, rytmické a vztahové úkoly 
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 zvládá vlny – boční, čelní, zadní (trup) 

 umí základní skoky (skok střižný-skrčný, vpřed, vzad, v otáčce, střižný-rovný, vpřed, v otáčce) 

 

Žák v 7. ročníku: 

 je schopen aplikovat zásady optimálního postavení (držení) těla při pohybu v prostoru, ve 

skupině, s rekvizitou a při pohybu s partnerem 

 je schopen sebekriticky hodnotit dodržování zásad a zákonitostí optimálního postavení těla 

při provádění pohybových úkolů 

 dokáže danou hudební předlohu vyjádřit pohybem 

 je schopen pomocí improvizace dojít k samostatnému řešení prostorových, rytmických 

a  výrazových úkolů jednotlivě i ve skupinách 

 

Žák v  1. a 2. ročníku II. stupně: 

 si osvojil harmonický pohybový projev 

 je schopen přirozeného pohybu a jeho zákonitostí ve vazbě na základní znalosti anatomie 

pohybového ústrojí (práce na správném držení těla, práce na souhře jednotlivých tělesných 

těžišť, řízenost a návaznost pohybu, detailní propracování pohybu trupu, šíje, hlavy, horních i 

dolních končetin) 

 je schopen vnímání stavby kostry 

 

Žák ve 3. a 4. ročníku II. stupně: 

 je schopen uvědomit si trvalé vztahy mezi myšlením, emocemi a pohybem 

 je schopen detailní taneční technikou propracovat tělo tak, aby bylo schopné analýzy i 

syntézy pohybu 

 je schopen zvládnout pohyb v prostoru v závislosti na posunu tělesného těžiště 

 je schopen uplatnit získané poznatky v jednoduchých i složitých kombinacích, v prostorových, 

dynamických i časových obměnách 

 je schopen vnímání časových proměn a jejich dynamiky (plynulost, rytmizace, tempo, 

zrychlování, zpomalování, pauza atd.) 

 je schopen vnímat dynamickou stupnici pohybu (pohyb aktivní i pasivní) 

 je schopen rozpoznat rozdílnost rytmu pohybu a rytmu hudby 

 využívá neobvyklé rytmizace různých taktů (např. 5/4, 6/4, 7/8, triol, střídání sudých a lichých 

taktů) 

 zvládá práci s motivem, tématem, malé formy i volnou kompozici 

 

Vzdělávací obsah předmětu Klasický tanec 

Žák v 1. a 2. ročníku II. stupně: 

 používá odborné názvosloví a pojmosloví z oblasti klasické techniky 
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 zvládá ve cvičení u tyče i na volnosti provedení všech prvků 

 dokáže při provedení daného pohybu zvládnout dotažení všech prvků 

 

Žák ve 3. a 4. ročníku II. stupně: 

 zvládá ve cvičení u tyče i na volnosti provedení všech prvků v rychlejším tempu 

 je schopen zvládnout technickou náročnost vazeb prvků v adagiu, allegru a při násobení 

počtu pirouette 

 je schopen zvládnout náročnější prvky klasického tance, které rozvíjejí větší sílu a pohyblivost 

dolních končetin, dokonalejší pohybovou koordinaci, smysl pro výrazovou formu a styl 

tanečního pohybu (např. jednotlivé prvky spojí do vazeb, vkládají detourné, port de bras a 

pohyby hlavy; skoky- sissonne fermée, pas chassé, battemend développé tombé, obraty 

fouetté o  ¼, ½ kruhu, en dehors, en dedans, grand rond de jambe en l'air, en dehors, en 

dedans) 

 používá odborné názvosloví a pojmosloví z oblasti klasické techniky 

Vzdělávací obsah předmětu Tanec na špičkách 

Žák ve 4. ročníku: 

 zvládá správné postavení těla a chodidel při postavení v první (paralelní i vytočené) a páté 

pozici na špičkách, v demi-plié v první (paralelní a vytočené) pozici 

 dokáže pojmenovat prvky prováděné u tyče i na volnosti 

 zvládá relevé v I., II., V. a IV. pozici, pas sus - sous vpřed a vzad 

 

Žák v 5. ročníku: 

 na špičkách zvládá prvky větší náročnosti jako échappé z páté do druhé pozice, échappé 

z páté do čtvrté pozice 

 předvede pas de bourrée simple s port de bras 

 zná obsah známých baletů (například: „Labutího jezera“, „Louskáčka“, „Spící krasavice“, 

„Romea a Julie“) 

 

Žák v 6. ročníku: 

 

 zvládá échappé do II. a IV. pozice, échappé double do II. a IV. pozice, échappé s ukončením 

na jednu nohu 

 dokáže správně pojmenovat i prvky větší náročnosti 

 předvede na volnosti správné točení chainé v přísné první pozici 

 

Žák v 7. ročníku: 

 

 provede passé, točení s port de bras 

 zvládá s lehkostí assemblé soutenu (dessus, dessous) 

 předvede glissade (stranou, vpřed, vzad), glissade stranou en tournant (po přímé lince) 



  Školní vzdělávací program ZUŠ Klimkovice 

  93   
 

 dokáže pas couru 

 

Žák v 1. + 2. ročníku II. stupně: 

 dokáže pas de bourée simple, ballotté, dessus-dessous, suivi 

 zvládá jeté na místě a z místa (stranou, vpřed, vzad), jeté fondu 

 na špičkách zvládne sissonne simple (bez výměny, s výměnou) 

 provede pas polka 

 zvládá changement sur le pointes 

 

Vzdělávací obsah nepovinného mezioborového předmětu Tvůrčí dílna 

Tvůrčí dílna je zaměřena na rozvoj uměleckých vloh žáka, na rozvoj schopností vnímat druhé, 

řešit různé sociální situace. Důraz je kladen na emocionální rozvoj a schopnost sebepoznání a 

sebekontroly. Tento předmět je mezioborový, tudíž do něj mohou chodit nejen žáci literárně-

dramatického oboru, ale rovněž žáci i pedagogové oboru hudebního a tanečního. Základním 

principem je práce s výrazovými prostředky všech druhů umění (výtvarného, hudebního, tanečního i 

literárního) a jejich vzájemnému propojení. Záměrem je propojení žáků různého věku a zaměření 

s akcentem na rozvoj tvořivého myšlení bez ohledu na množství již získaných uměleckých dovedností. 

Výsledek kolektivního snažení může vyústit v předvedení společného díla před veřejností. 

Žák v 1. – 7. ročníku I. stupně: 

 spolupracuje v kolektivu  

 vyjadřuje se kultivovaně v sociálně – umělecké komunikaci 

 zvládá jednoduché improvizace 

 tvořivě přistupuje k zadané předloze 

 využívá vhodných pohybových, hudebních a tanečních prvků 

 realizuje vlastní náměty 

 dokáže vyjádřit své myšlenky a emoce 

 respektuje práci druhých, přijímá kritiku vlastní práce a naslouchá ostatním  

 

Žák v 1. – 4. ročníku II. stupně: 

 spoluvytváří inscenace 

 dokáže dramaturgicky zpracovat zadané téma 

 orientuje se v užití hudebního, literárního materiálu 

 využívá a dokáže zařadit vhodné pohybové prvky 
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LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR 
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5.3 Literárně-dramatický obor 

Literárně-dramatický obor ZUŠ je oborem syntetizujícím. Základem výuky jsou tvořivé 

činnosti- dramatické, mluvní, pohybové, slovesné, vybavující žáky potřebnými dovednostmi pro 

přirozený, kultivovaný projev. Literárně-dramatický obor rozvíjí specificky dramatickou múzičnost, tj. 

schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání. Dramatická výchova je 

významným nástrojem rozvoje některých složek sociability (schopnost kolektivně cítit, řešit obtížné 

sociální situace apod.) a taktéž nástrojem rozvoje uměleckých vloh k divadelní a slovesné činnosti.  

Odborně vedená výuka v dramatickém oboru napomáhá včas podchytit talentované žáky a připravit 

je ke studiu herectví, režie, dramaturgie, scénografie a učitelství literárně-dramatického oboru. 

Výuka literárně-dramatického oboru zahrnuje na prvním stupni tyto vyučovací předměty: 

Výchovná dramatika, Pohyb a rytmus, Mluvní průprava. Výuka probíhá v kolektivu, rozvíjejí se jak 

kompetence ke kulturní komunikaci, tak osobnostně-sociální a kulturní. 

Na druhém stupni se vyučují tyto předměty: Základy a dějiny dramatické tvorby, Jevištní 

pohyb, Sólový dramatický projev a přednes. 

 
Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium I. stupně 

Předměty/ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník Celkem 

Výchovná dramatika 1 1 1 2 2 2 2 11 

Pohyb a rytmus  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Mluvní průprava 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 

Celkem               18 

Tvůrčí dílna – nepovinný 
předmět 

1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 7-14* 

Poznámky: *Tvůrčí dílna je nepovinný mezioborový předmět charakterem blízko literárně-dramatickému oboru 
v dotaci jedné až dvou vyučovacích hodin týdně nad rámec výuky literárně-dramatického oboru. 

 

Tabulka předmětů a hodinová dotace pro základní studium II. stupně 

Předměty/ročník  
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
Celkem 

Základy a dějiny dramatické 
tvorby 

2 2 2 2 8 

Jevištní pohyb 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Sólový dramatický projev a 
přednes  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Celkem         12 

Tvůrčí dílna – nepovinný předmět 1-2* 1-2* 1-2* 1-2* 4-8* 

Poznámky: *Tvůrčí dílna je nepovinný mezioborový předmět charakterem blízko literárně-dramatickému oboru 
v dotaci jedné až dvou vyučovacích hodin týdně nad rámec výuky literárně-dramatického oboru. 

 

Studium pro dospělé probíhá minimálně dvě vyučovací hodiny týdně a vzdělávací obsah a 

formu stanoví pedagog na základě vzdělávacích potřeb studentů v souladu s ŠVP. 
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Vzdělávací obsah předmětu Výchovná dramatika 

Výchovná dramatika je práce s dramatem – příběhem, do něhož žáci vstupují, prozkoumávají 

ho, mají možnost vyzkoušet si různé možnosti lidského jednání, hledají řešení dramatických situací a 

tím získávají určité životní zkušenosti. Účast v tvořivém dramatu rozvíjí komunikační schopnosti, 

tvořivost, schopnost improvizace, empatii.  Dramatická výchova přispívá k osobnostně-sociálnímu 

rozvoji žáků.  

 
Žák v 1. ročníku: 

 spolupracuje s učitelem a se všemi spolužáky ve skupině při společných hrách a činnostech  

 dodržuje dohodnutá pravidla dramatických her a cvičení 

 dokáže přijmout roli v jednoduchém dramatickém tvaru 

 dokáže vstupovat do jednoduchých fiktivních situací a hledá jejich řešení 

 je schopen samostatně spolupracovat ve dvojici 

 

Žák v 2. ročníku: 

 pozitivně komunikuje se spolužáky (cvičení důvěry, komunikační cvičení) 

 umí zapojit svou představivost a fantazii při zadaných činnostech 

 zvládá jednoduchou zadanou etudu 

 je schopen jednoduchého improvizačního cvičení 

 dokáže samostatně spolupracovat ve trojici 

 využívá svých dovedností v jednoduchém dramatickém tvaru 

 

Žák ve 3. ročníku: 

 je schopen spolupracovat ve skupině 

 dokáže vstupovat do rolí a zvládá jednoduchou charakterizaci postav 

 dokáže sdělovat své myšlenky a pocity 

 uplatňuje všechny získané zkušenosti při tvorbě kratšího dramatického útvaru 

 umí se písemně vyjadřovat 

 

Žák ve 4. ročníku: 

 zvládá jednoduchou kolektivní improvizaci bez přípravy 

 je schopen vytvořit jednoduchou dramatickou situaci sám nebo ve spolupráci se spolužáky 

 ve cvičeních využívá základní principy stavby jednoduchého dramatického tvaru 

 umí navázat kontakt s partnerem a podílí se na vytváření společné tvořivé atmosféry 

 rozumí pojmu reflexe a chápe její důležitost při společné práci 

 

Žák v 5. ročníku: 
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 zpracuje v dramatické etudě vlastní námět 

 je schopen fixovat tvar etudy 

 tvoří jednoduché slovní improvizace 

 rozvijí schopnost improvizace v improvizačních cvičeních 

Žák v 6. ročníku: 

 zvládá techniku psaní jednoduchého scénáře 

 je schopen vymyslet a zpracovat sám nebo ve skupině jednoduchý příběh a převést ho do 

divadelního tvaru 

 sám nebo s pomocí učitele vytvoří postavu určitého charakteru s jasnou motivací jeho 

jednání 

 

Žák v 7. ročníku: 

 využívá všech znalostí při výběru vhodného díla 

 rozumí základním literárním a divadelním pojmům 

 zpracuje samostatně jednoduchý scénář 

 spolupracuje s ostatními při tvorbě krátkých literárních či dramatických tvarů 

 orientuje se v dramatickém díle, rozumí jeho sdělení a režijnímu plánu 

 komunikuje prostředky dramatického umění 

 využívá všech dramatických výrazových prostředků při společné realizaci dramatického tvaru 

 rozpoznává pravdivost jednání 

 využívá vlastních námětů pro tvorbu 

 umí zhodnotit výstup spolužáka 

 je schopen přiměřeným způsobem reflektovat společnou práci 

 

Vzdělávací obsah předmětu Pohyb a rytmus 

V předmětu Pohyb a rytmus řešíme požadavky na pohybovou vybavenost žáků (správné 

držení těla, jednoduché cviky obratnosti, hudební a prostorové cítění, pohybový výraz). Základ výuky 

tvoří cvičení a hry zaměřené k zvládnutí přirozeného kultivovaného a koordinovaného rytmického 

pohybu celého těla, které tím získává schopnost výrazu. 

 
Žák v 1. ročníku:  

 zvládá základy správného držení těla 

 si uvědomuje v jednoduchých pohybových hrách své partnery v prostoru a pohyb v něm 

 zvládá jednoduché rytmické hry 

 

Žák v 2. ročníku: 

 zvládá ve cvičeních koordinaci jednoduchého rytmického pohybu se zvukem 

 zvládá složitější rytmické hry a cvičení 
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 dokáže spojit jednoduché pohyby rukou a nohou 

 

Žák ve 3. ročníku: 

 vědomě usiluje o správné držení těla 

 zvládá základy prostorového cítění 

 dokáže udělat rychlé formace v prostoru (dvojice, trojice, skupiny) 

 reaguje na změnu tempa v hudebně-pohybových cvičeních 

 

Žák ve 4. ročníku: 

 zvládá jednoduchou pohybovou improvizaci 

 dokáže se soustředit, zastavit v pohybu a uvolnit tělo 

 je schopen zatančit kroky základních tanců (polka, cval, valčík) 

 

Žák v 5. ročníku: 

 zatančí jednoduchý párový tanec (polka, valčík) 

 je schopen jednoduché rytmické a taneční improvizace 

 zvládá koordinační cvičení s předmětem 

 

Žák v 6. ročníku: 

 je schopen sám nebo ve skupině vymyslet jednoduchý příběh a vhodnými pohybovými 

prostředky jej ztvárnit 

 zvládá složitá rytmická cvičení spojená s pohybem 

 dokáže se plně soustředit (pohybová cvičení se zavřenýma očima, úplné zastavení v pohybu) 

 

Žák v 7. ročníku: 

 využívá pohybové, rytmické a taneční prvky v pohybových etudách a jednoduchých 

improvizacích 

 dokáže pohybovou improvizací vyjádřit vlastní zážitek 

 

Vzdělávací obsah předmětu Mluvní průprava 

 V tomto předmětu je žák veden ke zdokonalování hlasové techniky. 

 
Žák v 1. ročníku: 

 rozvíjí schopnost správně vyslovovat v jednoduchých artikulačních cvičeních 

 chápe základy správného dýchání 
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Žák v 2. ročníku: 

 zvládá základy bráničního dýchání 

 zná artikulační cvičení 

 rozvíjí jednoduché slovní vyjádření 

 

Žák ve 3. ročníku: 

 zvládá výslovnost vokálů, práci břišních svalů (dechová opora) 

 

Žák ve 4. ročníku: 

 uplatňuje správné technické návyky při práci s mluveným slovem 

 rozvíjí slovní improvizaci pomocí her a cvičení 

 dokáže rozeznít masku 

 dokáže popsat regionální návyky a vědomě spolupracuje na jejich odstraňování 

 

Žák v 5. ročníku: 

  uplatňuje správné technické návyky v mluveném projevu a při práci s textem 

 vede jednoduchou slovní rozcvičku 

 pracuje vědomě se správnou slovní zásobou, slovní a větnou intonací 

 

Žák v 6. ročníku: 

 dokáže vyjádřit obsah sdělení prostřednictvím významových přízvuků (intonace) 

 rozumí pojmu dikce  

 dokáže pracovat s verši při přednesu básní (rytmus, tempo řeči, pauza, obsah sdělení) 

 

Žák v 7. ročníku: 

 vědomě pracuje s odbornými mluvními dovednostmi 

 

 využívá mluvní dovednosti při práci na literární nebo dramatické předloze 

 uplatňuje zásady správné mluvy při cvičeních a v improvizaci 

 

Vzdělávací obsah předmětu Základy a dějiny dramatické tvorby 

Výuka je zaměřena na pochopení základních principů dramatické tvorby. Hlavním obsahem 

jsou tvořivé dramatické činnosti. Vedou od improvizací a krátkých etud až k vytváření větších 

ucelených tvarů zpracovávajících zvolené téma. Žáci se v předmětu seznamují s historií dramatické 

tvorby. 
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Žák v 1. a 2. ročníku II. stupně: 

 zvládá náročnější improvizační techniky 

 dokáže v dramaturgické, režijní a výtvarné kolektivní spolupráci pod vedením učitele 

realizovat dramatický tvar 

 rozlišuje jednotlivé složky dramatického díla (režie, dramaturgie apod.) 

 uplatňuje poznatky z historie divadla 

 

Žák ve 3. a 4. ročníku II. stupně: 

 dokáže přesvědčivě svým jednáním, pohybem a výrazem vytvořit určitý charakter postavy 

 podílí se na tvorbě náročnějších dramatických celků, porozumí obsahu, tématu a žánru 

dramatického díla 

 zná zákonitosti výstavby dramatického tvaru 

 tvoří samostatně i ve skupině jednotlivé složky divadelní inscenace (rekvizity, loutky, 

scénografii) 

 využívá svých poznatků o vývoji dramatické tvorby při tvorbě současné 

 

Vzdělávací obsah předmětu Jevištní pohyb 

 Kromě celkové kultivace pohybového projevu žáků a rozvoje komunikativních dovedností se 

rozvíjí specifické pohybové dovednosti potřebné pro dramatický projev. 

 
Žák v 1. a 2. ročníku II. stupně: 

 uplatňuje návyky správného držení těla v pohybu 

 improvizuje pohybem na vybranou hudbu, zapojuje prvky probraných tanců 

 umí základy techniky pantomimy (chůze, běh, stěna) a práce s imaginární rekvizitou 

 

Žák ve 3. a 4. ročníku II. stupně: 

 využívá všech pohybových dovedností při tvorbě dramatického celku a při cvičeních 

i improvizacích 

 dokáže pohybem vytvářet určitou stylizaci postavy 

 je schopen zatančit dobový tanec související s připravovanou inscenací 

 

Vzdělávací obsah předmětu Sólový dramatický projev a přednes 

V hodinách učitel pracuje individuálně na dramatickém textu nebo na textu určeném 

k přednesu. 

 
Žák v 1. a 2. ročníku II. stupně: 
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 je schopen bez přípravy pronést určité sdělení na dané téma nebo vést dialog s uplatněním 

správné vyjadřovací techniky 

 dokáže interpretovat zadaný dialog nebo monolog v různých žánrech 

 orientuje se v literatuře 

 zná autory, kteří píší pro děti a mládež 

 zpracuje průvodní slovo moderátora určitého typu programu a sám moderuje 

 

Žák ve 3. a 4. ročníku II. stupně: 

 samostatně vybírá vhodné předlohy pro umělecký přednes nebo dramatický výstup 

 dokáže samostatně pracovat na realizaci dramatického výstupu 

 používá vhodné inscenační prostředky pro tvorbu díla (loutka, rekvizita) 

 dokáže zhodnotit dramatické nebo literární dílo svých spolužáků 

 zhodnotí svůj vlastní výkon a je schopen sebereflexe 

 

Vzdělávací obsah nepovinného předmětu Tvůrčí dílna 

Tvůrčí dílna je zaměřena na rozvoj uměleckých vloh žáka, na rozvoj schopností vnímat druhé, 

řešit různé sociální situace. Důraz je kladen na emocionální rozvoj a schopnost sebepoznání a 

sebekontroly. Tento předmět je mezioborový, tudíž do něj mohou chodit nejen žáci literárně-

dramatického oboru, ale rovněž žáci i pedagogové oboru hudebního a tanečního. Základním 

principem je práce s výrazovými prostředky všech druhů umění (výtvarného, hudebního, tanečního i 

literárního) a jejich vzájemnému propojení. Záměrem je propojení žáků různého věku a zaměření 

s akcentem na rozvoj tvořivého myšlení bez ohledu na množství již získaných uměleckých dovedností. 

Výsledek kolektivního snažení může vyústit v předvedení společného díla před veřejností. 

Žák v 1. – 7. ročníku I. stupně: 

 spolupracuje v kolektivu  

 vyjadřuje se kultivovaně v sociálně – umělecké komunikaci 

 zvládá jednoduché improvizace 

 tvořivě přistupuje k zadané předloze 

 využívá vhodných pohybových, hudebních a tanečních prvků 

 realizuje vlastní náměty 

 dokáže vyjádřit své myšlenky a emoce 

 respektuje práci druhých, přijímá kritiku vlastní práce a naslouchá ostatním  

 

Žák v 1. – 4. ročníku II. stupně: 

 spoluvytváří inscenace 

 dokáže dramaturgicky zpracovat zadané téma 

 orientuje se v užití hudebního, literárního materiálu 

 využívá a dokáže zařadit vhodné pohybové prvky 
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6 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Základní umělecká škola Klimkovice je připravena zabezpečit výuku žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve spolupráci se školskými pedagogickými zařízeními.  

Žáci jsou zařazeni do této kategorie na základě pedagogicko- psychologického vyšetření 

provedeného specializovaným školským zařízením spolu se žádostí zákonného zástupce a 

doporučením lékaře. O přijetí rozhoduje ředitel školy. 

Výuka se provádí dle individuálního vzdělávacího plánu s náležitostmi danými legislativou, 

vycházejícího z ŠVP daného oboru, či vzdělávacího zaměření. Při výuce je využito všech podpůrných 

opatření, metod a forem výuky, které budou směřovat k získávání klíčových kompetencí uvedených 

v cílech základního uměleckého vzdělávání. 

Týdenní hodinová dotace žáků je totožná s běžnou hodinovou dotací určenou pro daný obor 

či vzdělávací zaměření základního studia. 

 

7 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Základní umělecká škola Klimkovice je připravena zabezpečit výuku žáků mimořádně 

nadaných ve spolupráci se školskými pedagogickými zařízeními.  

Žáci jsou zařazeni do této kategorie na základě potvrzení z pedagogicko-psychologické 

poradny spolu se žádostí zákonného zástupce. O přijetí rozhoduje ředitel školy. 

Výuka se provádí dle individuálního vzdělávacího plánu s náležitostmi danými legislativou, 

vycházejícího z ŠVP daného oboru či vzdělávacího zaměření. Při výuce je využito metod a forem 

výuky, které budou směřovat k získávání klíčových kompetencí uvedených v cílech základního 

uměleckého vzdělávání. 

Týdenní hodinová dotace žáků je totožná s běžnou hodinovou dotací určenou pro daný obor 

či vzdělávací zaměření základního studia. 
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8 Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy 

8.1 Zásady hodnocení žáků 

Hlavním záměrem hodnocení žáků je poskytnout jim zpětnou vazbu a ukázat směr jejich 

uměleckého i lidského růstu.  

V hodnocení se snažíme zohlednit hlavně kladné stránky uměleckých dovedností a 

vědomostí, nicméně upozorňujeme žáky na dílčí nedostatky, na kterých ještě musí zapracovat.  

Žáky v jejich práci povzbuzujeme a motivujeme k lepším výkonům.  

Vedeme žáky k sebehodnocení i vzájemnému hodnocení, aby dokázali posoudit výkon či 

výsledek práce jak svůj, tak i svých spolužáků.  

Při posuzování jednotlivých dovedností a vědomostí klademe důraz na individuální pokroky, 

objektivitu a nároky odpovídající věku. 

Při hodnocení využíváme vůči žákům pedagogický cit a takt. 

Při celkové klasifikaci zohledňujeme možná věková specifika a případné indispozice, které 

vedly k přechodnému zhoršení výsledků. 

Při hodnocení bereme na zřetel cíle základního uměleckého vzdělávání a rozvíjení klíčových 

kompetencí. 

 

8.2 Způsob a kritéria hodnocení žáků 

Žák je hodnocen čtyřmi klasifikačními stupni dle vyhlášky  71/2005 Sb., o základním 

uměleckém vzdělávání: 

 výborný -  výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s drobnými nedostatky 

 chvalitebný - kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků 

 uspokojivý - výsledky práce obsahují závažné nedostatky a chyby 

 neuspokojivý - kvalita výkonu a obsah vědomostí neodpovídá požadavkům studia na ZUŠ 

Při průběžné klasifikaci mladších žáků může učitel použít i grafické znaky (razítka, hvězdičky, 

mínusy). 

Při celkovém výročním hodnocení se užívá slovní hodnocení dle výše uvedené vyhlášky: 

 Prospěl(a) s vyznamenáním 

 Prospěl(a) 

 Neprospěl(a) 

 



  Školní vzdělávací program ZUŠ Klimkovice 

  104   
 

8.2.1 Způsob hodnocení žáků 

Učitel provádí klasifikaci ze všech aspektů vzdělávacích činností v daném předmětu. Kvalita i 

kvantita hodnocení vytváří předpoklad objektivního posouzení dovedností a vědomostí žáka. Provádí 

jej: 

 stálým monitorováním výkonů žáka 

 analýzou efektivnosti přípravy do vyučování 

 vzájemnými rozhovory se žákem 

 konzultacemi mezi pedagogy při postupových zkouškách 

 

Učitel informuje žáka o výsledku každé klasifikace, kdy zmíní jak klady, tak i zápory. Při ústním 

zkoumání úrovně vědomostí i dovedností oznámí výsledek okamžitě, písemné práce klasifikuje 

nejpozději do 14 dnů.  

Učitel vede evidenci o každé klasifikaci průkazným způsobem a sděluje ji zákonným 

zástupcům žáka prostřednictvím žákovského sešitu. 

Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu 

příslušného ročníku. 

Učitel provádí klasifikaci jen u látky dostatečně probrané a procvičené. 

Hodnocení probíhá průběžně v celém časovém období.  

Při nenadálém zhoršení prospěchu, trvajícím déle než 1 měsíc, učitel informuje zákonného 

zástupce. 

Případné problémy a zvláštní okolnosti ve vzdělávání žáků se projednávají na pedagogické 

radě. 

Termíny písemných prací (trvající déle než 20 minut) oznamuje učitel 14 dní dopředu. 

Při hodnocení víceletých výstupů dle ŠVP probíhá každoročně klasifikace dle míry pokroku a 

splnění jednotlivých kritérií. 

Součástí hodnocení v hudebním oboru je známka z postupových zkoušek. Postupová 

(talentová) zkouška může být nahrazena úspěšným ukončením předcházejícího stupně. 

V tanečním a literárně-dramatickém oboru je postupová zkouška nahrazena veřejným 

vystoupením, které je ohodnoceno. 

Při hodnocení žáků druhého stupně, u kterých neproběhlo studium prvního stupně 

uměleckého oboru z důvodu věku, se pedagogové řídí vzdělávacím obsahem předmětů prvního 

stupně. 
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8.2.2 Kritéria hodnocení žáků 

Při hodnocení žáka učitel posuzuje následující kritéria: 

 píle žáka, aktivita a jeho přístup ke vzdělávání v souvislostech ovlivňujících jeho výkon 

 kvalita přípravy a interpretace v jednotlivých hodinách, předmětech i na veřejných 

vystoupeních 

 úroveň komunikace a tvořivosti žáka 

 osvojení účinných metod samostatného studia 

 osvojení dovednosti účinně spolupracovat 

 

Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou 

klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, 

v souladu se specifikou předmětu. 

 

8.2.3 Hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se klasifikace přizpůsobí povaze 

postižení nebo znevýhodnění. 

8.3 Vlastní hodnocení školy 

Hodnocení školy přispívá k vyšší kvalitě a efektivitě výuky a je stanoveno příslušnými právními 

předpisy. Cílem vlastního hodnocení školy je získat aktuální údaje o její situaci a podklady potřebné 

pro další růst. 

 

8.4 Oblasti vlastního hodnocení školy 

8.4.1 Podmínky ke vzdělávání 

Zajištění hodnocení v této oblasti slouží přímé rozhovory pedagogů s vedením školy, 

pozorování a dotazníky pro žáky. 

Zjišťuje se: 

 vybavenost jednotlivých učeben a další plán pořízení nového vybavení 

 dostupnost hudebních nástrojů, kostýmů a rekvizit 

 dostupnost audiovizuální, multimediální techniky i jiných pomůcek  

  využití pomůcek 
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8.4.2 Průběh vzdělávání 

K zajištění hodnocení v této oblasti slouží hospitace, kontrola pedagogické dokumentace, 

pozorování a rozhovory se žáky. 

Zkoumá se: 

 vedení výuky (efektivita, pestrost, praktičnost, aktivita žáků) 

 motivace žáků 

 hodnocení žáků (srozumitelnost pravidel pro hodnocení) 

 vedení k sebehodnocení žáků 

 individuální přístup k žákům a jejich potřebám 

 

8.4.3 Výsledky vzdělávání žáků  

Hodnocení této oblasti se provádí řízenou diskuzí po veřejných vystoupeních, závěrečných 

zkouškách, rozbory s vedením školy po vystoupeních, soutěžích, veřejných přehlídkách, klasifikací. 

Zjišťuje se: 

 úroveň veřejného vystoupení 

 výsledky soutěží a přehlídek 

 rozvoj klíčových kompetencí 

 

8.4.4 Řízení školy a úroveň výsledků školy 

Hodnotí se kvalita řízení školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a k ekonomickým zdrojům, 

kvalita personální práce a kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Hodnocení této 

oblasti se provádí rozhovory s vedením školy, projednáním výročních zpráv a diskuzí na 

pedagogických radách. 

Zjišťuje se: 

 kvalita podmínek a klima pro práci všech zaměstnanců 

 úroveň kvalifikace jednotlivých pracovníků 

 kvalita a kvantita dalšího vzdělávání zaměstnanců a aplikace v praxi 

 zapojení všech zaměstnanců do dalších činností školy 

 výsledek hospodaření 

 kvantita a kvalita prezentace školy na veřejnosti 

 

8.4.5 Vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání 

Hodnotí se spolupráce školy s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob 

na vzdělávání. K zajištění hodnocení v této oblasti slouží pozorování, dotazníky pro žáky i rodiče, 

řízená diskuze, rozhovory s rodiči. 
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Zjišťuje se: 

 celkové klima školy (podporující, přátelské) 

 úroveň vztahů mezi pedagogy, mezi pedagogy a ostatními zaměstnanci, vedením školy 

 úroveň vztahů mezi pedagogy a žáky, mezi žáky navzájem 

 úroveň vztahů mezi vedením školy, pedagogy a rodiči 

 

 

Všechny aktivity jsou vedeny se zpětnou sebereflexí. Hodnotíme všechny naše procesy, vliv 

na žáka, rodiče i veřejnost. Hledáme další vylepšení a pracujeme na zvyšování úrovně výchovně-

vzdělávacího procesu. 


