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2. Charakteristika školy 

 

 

2.1   Historie  a současnost školy 

     

 Nynější Základní umělecká škola Svitavy zahájila činnost těsně po druhé světové válce již 1. 

září 1945. Její původní název zněl Hudební a pěvecká škola. Jako správce školy byla jmenována 

paní učitelka Vlasta Slabá a jako druhý učitel pan Jan Cebák, oba vyučovali hře na klavír. Dne 1. 

prosince 1945 bylo otevřeno další oddělení, obor houslí a dechových nástrojů. Na vypsaný konkurz 

byl přijat jako učitel těchto oborů pan Zdeněk Vrabec. Ve školním roce 1945-46 byl celkový stav  80 

žáků. Po roce 1989 – tehdy ještě Lidová škola umění – zaznamenala velký rozmach hlavně ve 

výtvarném a tanečním oboru. Na přelomu roku 1990/1991 získala škola novou budovu a tím se 

znatelně rozšířily možnosti výuky. Zájem veřejnosti o základní vzdělávání v uměleckých oborech 

vzrůstá. 

Základní umělecká škola Svitavy má v současnosti tři obory uměleckého vzdělávání – hudební, 

taneční a výtvarný s celkovým počtem kolem 720 žáků. Ve škole pracuje 30 učitelů a 4 provozní 

zaměstnanci. Základním posláním školy je vzdělávat žáky v oblasti umění podle Školního 

vzdělávacího programu Základní umělecké školy Svitavy.  

 

 
2.2    Počet oborů a velikost 

 

 Budovy Základní umělecké školy Svitavy se nacházejí téměř v centru města, jsou součástí 

komplexu budov Městského úřadu. Výhodnost polohy tkví i v tom, že pro dojíždějící žáky regionu 

je v blízkém dosahu autobusové nádraží. Hlavní budova školy je majetkem MÚ Svitavy a je ve 

správě školy. Přízemí vedlejší budovy kterou škola využívá, je součástí městského úřadu. V roce 

2010 byla vystavěna vstupní hala, která obě stavby spojuje. Třetí budova je budova místa 

poskytovaného vzdělání v Březové nad Svitavou, prostory máme pronajaty od tamějšího 

městského úřadu. Základní umělecká škola je tříoborovou školou. Oborem s největším počtem 

žáků je hudební obor, poté následují taneční a výtvarný. 

 

 
2.3   Charakteristika pedagogického sboru 

 

 Pedagogický sbor je plně kvalifikovaný a pracuje v něm 25 učitelů hudebního, 2 učitelé 

výtvarného a 1 učitelka tanečního oboru. Učitelé jsou absolventi konzervatoří, pedagogických 

fakult a akademií múzických umění. Učitelé školy jsou pravidelně zváni do porot soutěží 

organizovaných MŠMT i jinými subjekty a to v okresním, krajském i celostátním měřítku. Dvě 

učitelky vykonávají funkci předsedkyně krajské umělecké rady. Učitelé se pravidelně umělecky 
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realizují v různých uměleckých souborech (komorní orchestry, dechové orchestry, komorní 

seskupení, kapely různých žánrových stylů). Učitelé výtvarného oboru samostatně vystavují.  

 

 

2.4   Projekty školy a dlouhodobá spolupráce 

 

 Škola se výrazně prezentuje na veřejnosti v rámci města, regionu, České republiky i 

v zahraničí. Každoročně žáci a učitelé vystoupí na více než stovce veřejných akcí (žákovské hudební 

večery, absolventské koncerty, koncerty učitelů, vernisáže výstav, taneční akademie, předtančení, 

vystoupení pro školy, vystoupení pro domov důchodců, postižené spoluobčany, vernisáže 

výtvarného oboru, účast na řadě soutěží regionálního i celostátního významu atd.). 

Úzce spolupracujeme se Střediskem kulturních služeb ve Svitavách a Městským muzeem a galerií 

města Svitavy, s mateřskými, základními a středními školami z celé spádové oblasti a samozřejmě 

se základními uměleckými školami Pardubického kraje. Jako škola otevřená spolupráci s rodiči, 

vítáme jejich snahu zapojit se účinností školy – např. doprovod žáků na soutěžích sborů, souborů  a 

kolektivů ve všech oborech. 

Dlouholetou partnerskou školou je Základní umělecká škola ze Žiaru nad Hronom ve Slovenské 

republice.    

Jednou z novinek od školního roku 2018/2019 je projekt celostátní soutěžní přehlídky komorní 

hudby Svitavské komoření organizovaný školou. Škola organizuje soutěž zaměřenou na populární 

zpěv pod názvem Svitavský slavík. Realizuje různé mezioborové projekty. Účastní se ZUŠ Open – 

celostátního happeningu základním uměleckých škol ve veřejném prostoru. V roce 2020 oslaví ZUŠ 

Svitavy 75 let od svého založení. 

 

 
2.5   Vybavení školy a  její podmínky 

 

    Vybavení školy nástroji a technickými pomůckami je na standardní úrovni. Sbírku nástrojů, 

které pronajímáme začínajícím žákům průběžně obměňujeme. V dalších letech bude třeba 

nahradit některé dosluhující nástroje investičního charakteru (klavíry). Škola je též vybavena 

přiměřeným počtem PC, které jsou připojeny na internet a vybaveny kancelářským i 

specializovaným softwarem, který je průběžně modernizován. Budova školy byla díky dotaci 

Evropského fondu pro regionální rozvoj a spolufinancování Státním fondem životního prostředí v 

celkové výši nákladů 2 464 000,-Kč v roce 2014 zateplena, vybavena novými okny a dostala novou 

fasádu. Začátkem školního roku 2018/2019 bylo vypracováno nové Požárně bezpečnostní řešení 

školy a následně byly provedeny potřebné úpravy. Škola tak splňuje současné bezpečnostní i 

hygienické normy. V srpnu 2018 byla vybudována nová třída elektronických klávesových nástrojů, 

bicích nástrojů a pro učitele nová sborovna. Od února 2019 se škola zapojila do grantového 

programu Šablony II., díky kterému inovovala výuku hudebně-teoretických předmětů a výtvarného 

oboru. Od září 2019 byla vybudována nová klavírní třída. 
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Celý objekt je pokryt signálem Wi-Fi. Třídy jsou vybaveny dle zaměření přehrávači CD, DVD, 

projekčním zařízením, vizualizérem, ozvučovacími aparaturami, elektronickými klávesovými 

nástroji, počítačovou technikou atd. Všechny naše provozní podmínky vyhovují požadavkům RVP, 

ve škole působí pedagogičtí pracovníci s předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilostí, 

schopní dále se vzdělávat a zařazovat inovativní změny do vzdělávání. Vedoucí pracovníci se 

vzdělávají v manažerských dovednostech, usilují o profesní a odborný růst pedagogických 

pracovníků. Vytvářejí funkční informační systémy směrem k žákům, rodičům a učitelům. 

 

Z hlediska psychosociálního usilujeme vytvářet ve výuce atmosféru tvůrčí spolupráce, aby se žáci 

cítili jako partneři ve vzdělávacím procesu, vytváříme systémy chránící žáky před šikanou, násilím a 

dalšími patologickými jevy. 
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3. Zaměření školy a její vize 

 

Motto:  

„Učit, znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou a ne 

násilnou, plnou lásky a nikoliv nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, 

neválím s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž ho jemně vezmu za ruku a jdu s ním nebo na volné 

cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou.“           

   J. A. Komenský - Obecná porada o nápravě věcí lidských 

 

 3.1   Zaměření školy 

 
Zásadním cílem Základní umělecké školy Svitavy je vést žáky, kteří projevili potřebné 

předpoklady a zájem o studium k tomu, aby se z nich stali zaujatí hudebníci, výtvarníci nebo 

tanečníci, kteří budou schopni se v životě uplatnit jako amatéři nebo i budoucí profesionálové. 

Škola dokáže zajistit co nejlepší profesní růst žákům mimořádně talentovaným a připravit je ke 

studiu na školách vyššího typu jakými jsou konzervatoře a střední a vysoké školy uměleckého či 

pedagogického zaměření. Zabezpečuje též výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 
3.2   Vize školy 

 

Klademe si za cíl kultivovat osobnost žáka, rozvíjet jeho schopnosti, vést ho nejen 

k samostatné, ale i k týmové práci. Důraz si přejeme vždy  klást  na individuální rozvoj talentu 

jednotlivých žáků. 

Chceme připravovat své žáky k realizaci vlastních uměleckých záměrů a preferovat žánrové zájmy 

žáků. Usilujeme o to, aby většina absolventů byla schopna provozovat uměleckou činnost na velmi 

dobré úrovni. 

Trvale chceme dbát o to, aby učitelé vedli své žáky k systematickému studiu, ke spolupráci a 

vzájemné pomoci, přičemž aby rozvíjeli jejich přirozenou sebedůvěru. Přejeme si, aby škola byla 

pro žáky místem, kde se cítí dobře, kam chodí rádi, kde pedagogové respektují individuální 

možnosti a schopnosti jednotlivých žáků a kde vládne atmosféra vzájemné tolerance, důvěry a 

otevřenosti. Usilujeme o to podílet se na vytváření situací, kde dítě reálně uspěje a bude pozitivně 

hodnoceno. 

Chceme učit žáky navazovat vztahy mezi dětmi odlišných sociálních a etnických skupin, snažit se o 

vzájemné pochopení, rozvíjení kladného postoje k lidem, umět pohlížet na jiné kultury s respektem 

a tolerancí. 
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Po dobu celého studia si přejeme vést žáky k poznání, že k dobrým výsledkům a to nejen 

v umělecké oblasti  vede jen dlouhodobá, soustavná, cílevědomá a ukázněná práce.     

Soustavně pracujeme na tom, aby škola byla  úzce propojena s kulturním životem města. 

Připravujeme žáky na koncerty a festivaly, kde budou mít možnost zúročení vlastních dovedností 

v porovnání s vrstevníky z jiných škol na celostátní i mezinárodní úrovni. Snažíme se podporovat 

vzájemnou spolupráci žáků na mimoškolních akcích.                                                                                                            

Chceme napomáhat masivnějšímu rozvoji  přátelských vztahů a včasné informovanosti vůči 

rodičům žáků. Do budoucnosti se budeme snažit pořádat workshopy pro rodiče a spolupracovat s 

nimi na různých projektech. Rodiče budou vždy vítáni ve vyučovacích hodinách a na akcích školy. 

 

Naším trvalým cílem je dosáhnout toho, aby škola vychovávala budoucí posluchače koncertů, 

návštěvníky výstav a tanečních představení, vedla je ke kulturní gramotnosti i v oblasti oblékání, 

obdivu a ochraně estetického prostředí. Usilujeme o to, aby se žáci naučili rozpoznat kvalitu 

uměleckého díla a dokázali mu porozumět. 
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4. Výchovné a vzdělávací strategie 

 

 

4. 1   Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci 

 

Hudební obor: 

S ohledem na individuální schopnosti žáka klademe  důraz na výběr skladeb. Jejich 

náročnost musí odpovídat interpretačním schopnostem žáka. Klademe si stále větší cíle, ale vždy 

cíle dosažitelné. Nácviku skladby   předchází jejich rozbor z hlediska formy i obsahu.  V začátcích 

vycházíme při výběru skladeb zejména z lidových písní a říkadel. Později zařazujeme skladby 

všech žánrů. Při rozboru náročnějších skladeb používáme současně i existující nahrávky a videa,  

na kterých je možné sledovat různý přístup interpretů k provedení skladby. Společně se žákem 

pak volíme cestu, která je blízká našemu uměleckému cítění. Učíme žáka, jak má samostatně 

cvičit. 

 

Výtvarný obor: 

 

     Učíme žáka ovládat základní vyjadřovací prostředky, poznávat různé výtvarné postupy a 

technologie, spojit představu a záměr s materiálem, nástrojem, výtvarnou technikou, 

podporujeme individuální manuální a výtvarné schopnosti žáka. Poznáváme stavební slohy, 

navštěvujeme výstavy, kde se setkáváme s dějinami výtvarného umění i současnou tvorbou, 

prohlížíme sbírky reprodukcí, nahlížíme do publikací o umění a besedujeme 

nad uměleckým dílem. 

 

Taneční obor: 

 

     Předáváme žákovi teoretické a praktické vědomosti o technice nebo technikách, sloužících 

k uměleckému tanečnímu vyjádření. Umožníme žákovi, aby se podílel na vytváření vlastního nebo 

společného cíle – choreografie. Shlédneme dílo ze záznamu a diskutujeme o něm. Připravujeme je 

na veřejná vystoupení a soutěže. 

 

 

 

4.2   Strategie pro kompetenci osobnostně sociální 

 

 

Hudební obor:  

 

     Snažíme se v co největší míře žáky zapojit do hry v  různých nástrojových seskupeních a hry 

v souborech, kde žáci  získávají přímo v praxi základy komorní hry, cit pro souhru a ladění. 
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Motivujeme žáky ke spolupráci, učíme je komunikovat, tolerovat a respektovat druhé a  nést 

zodpovědnost vůči ostatním. Žáci se učí vzájemně se poslouchat a snaží se nepokazit svým 

výkonem hru ostatním. Ve spolupráci s rodiči připravujeme pro žáky zajímavé projekty i mimo 

školu, např. různá soustředění, výměnné koncerty a dílny. 

 

Výtvarný obor: 

 

     Vedeme žáky po dobu celého studia k poznání, že k dobrým výsledkům (a to nejen 

v umělecké oblasti ) vede jen dlouhodobá, soustavná, cílevědomá a ukázněná práce. Podněcujeme 

samostatnost žáků, vedeme je k toleranci, spolupráci, k získání zdravého sebevědomí, ke 

spravedlivému hodnocení vlastního výkonu. Snažíme se rozvíjet osobnost dětí po umělecké i lidské 

stránce, prostřednictvím umělecké činnosti umožňujeme žákům poznat duchovnější pojetí světa. 

 

Taneční obor:  

 

     Poukazujeme na to, že i méně talentovaní mohou tento  nedostatek  nahradit pílí, chutí a 

vytrvalostí. Žáky motivujeme veřejným vystoupením, slovním hodnocením v hodinách. 

Podporujeme žáky v tvůrčí aktivitě při tvoření choreografií při výuce i pro veřejná vystoupení. 

Dbáme o rozvoj smyslu pro zodpovědnost za celý kolektiv. Spolupracujeme s rodiči na přípravách i 

realizaci tanečních vystoupení. 

 

 

 

4.3   Strategie pro kompetence kulturní 

 

 

Hudební obor: 

 

      Snažíme se motivovat žáka pro vystoupení, zdravě posilovat jeho sebevědomí a víru v jeho 

schopnosti, učíme ho slušnému společenskému chování a vystupování, kultuře oblékání, úctě k 

výkonu ostatních. Chválíme žáky za předvedený výkon a se žákem ho rozebíráme. Připravujeme 

žáka na možná úskalí veřejných vystoupení, kritiku i případný neúspěch (např. na soutěžích 

nemůže vyhrát každý). Vedeme své žáky k pravidelné  návštěvě koncertů. 

 

Výtvarný obor: 

 

      Jsme pro žáky příkladem a svou nabídkou žebříčku hodnot žákům ukazujeme, jak 

smysluplně naplnit svůj volný čas. Vedeme je k pochopení, že svou schopností vnímat umění 

obohacují sami sebe. Snažíme se pěstovat v žácích celoživotní kladný vztah k umění, které by se 

pro ně mělo stát koníčkem a patřit neodmyslitelně i k základnímu vzdělání člověka.  
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Taneční obor: 

 

      Poskytujeme žákům historický přehled o vývoji oboru, společně navštěvujeme kulturní 

zařízení – taneční představení a soutěžní přehlídky apod. Dbáme, aby žáci získané vědomosti 

dokázali předat svým vrstevníkům  a potomkům, popř. je využili v dalším studiu. 
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Vzdělávací obsah uměleckých oborů 

 

5. Hudební obor 

 

 

5.1   Hudební obor – charakteristika 

 

      Hudební obor umožňuje žákovi osvojit si technické a výrazové prostředky, které mu umožní 

využívat hudbu jako prostředek jak ke vzájemné komunikaci, tak k vyjádření osobních hudebních 

myšlenek při reprodukci skladeb sólových, ansámblových a komorních, popřípadě vlastní 

improvizace. Žáka vedeme prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní poučené interpretace, 

vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení si základních teoretických znalostí. 

 

5.1.1  Přípravné studium I. stupně 

 

      Ke studiu jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného prokázání studijních předpokladů 

ke vzdělávání ve věku 5 nebo 6 let. Studijní zaměření Přípravná hudební výchova je dle věku žáka 

dvouleté nebo jednoleté. Po absolvování přípravného studia a na základě talentových zkoušek jsou 

žáci přijímání do 1. ročníku základního studia. 

 

 5.1.2  Základní studium I. stupně 

      Ke studiu jsou přijímáni žáci buď na základě předchozího úspěšného absolvování 

přípravného studia (viz studijní zaměření Přípravná hudební výchova - 5.1.1) nebo výjimečně na 

základě úspěšně složených přijímacích zkoušek pro děti od 7 let. U příbuzných nástrojů (klarinet – 

saxofon, tenor-tuba) je možné na základě žádosti o s změnu tudijního zaměření přejít z jednoho 

nástroje do druhého. Rozhodnutí je na ředitelce školy. Součásti studia jsou i víkendová soustředění  

sborů a souborů pořádaná dle potřeby ve škole nebo i pobytovou formou mimo ni. Postupové 

zkoušky u jednotlivých studijních zaměření žáci konají formou komisionální zkoušky. V případě, že 

je žák úspěšný v oborových soutěžích, může dle rozhodnutí předmětové komise postoupit do 

dalšího ročníku na základě těchto výsledků.  Základní studium I. stupně je sedmileté a je ukončeno 

absolventskou zkouškou nebo koncertem. Uchazeči, kteří překročili věk stanovený platnou 

vyhláškou, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků 

základního studia. 

  5.1.3   Přípravné studium II. stupně 

 

      Ke studiu jsou přijímáni žáci na základě úspěšně složených přijímacích zkoušek . Trvá 1 rok a 

po něm následuje základní studium II. stupně. Studijní plán pro tento přípravný ročník je 

individuální a vypracuje ho učitel.  
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5.1.4   Základní studium II. stupně 

      Ke studiu jsou přijímáni žáci buď na základě předchozího úspěšného absolvování I. stupně 

základního studia, přípravného studia II. stupně  nebo výjimečně na základě úspěšně složených 

přijímacích zkoušek pro žáky od 15 let. Součásti studia jsou i víkendová soustředění  sborů a 

souborů pořádaná dle potřeby ve škole nebo i pobytovou formou mimo ni.  Postupové zkoušky u 

jednotlivých studijních zaměření žáci konají formou komisionální zkoušky. V případě, že je žák 

úspěšný v oborových soutěžích, může dle rozhodnutí předmětové komise postoupit do dalšího 

ročníku na základě těchto výsledků. Základní studium II. stupně je čtyřleté a je ukončeno 

absolventskou zkouškou nebo koncertem. 

5.1.5   Studium pro dospělé  

 

     Ke studiu jsou přijímáni studenti středních nebo vysokých škol a pracující na základě 

úspěšného složení přijímací zkoušky. Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v 

tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku. 

 

5.1.6  Způsob výuky 

 

Individuální výuka 

 individuálně hře na hudební nástroj, 

 individuálně nebo ve skupině maximálně čtyř žáků hře na zobcovou flétnu, hře na 

elektronické klávesové nástroje a v předmětech vzniklých z modulů EZHZT, 

 individuálně nebo ve skupině maximálně dvou žáků ve hře na kytaru, v sólovém zpěvu, 

případně ve hře na dechovém nástroji jako nástroji sloužícímu k přípravě hry na jiný 

dechový nástroj, 

 individuálně sólovému zpěvu a hře na jakýkoli hudební nástroj v rámci studia s rozšířeným 

počtem vyučovacích hodin. 

Kolektivní výuka 

 ve skupině maximálně dvaceti žáků u předmětů, které jsou vyučovány hromadně a vznikly 

na základě vzdělávací oblasti Recepce a reflexe hudby, 

 velikost a obsazení hudebních formací, na jejichž činnosti se žáci podílejí v rámci vzdělávání 

v oblasti hudební interpretace a tvorba, se řídí jejich zaměřením a podmínkami školy; v této 

oblasti je možné organizovat výuku společně pro žáky I. a II. stupně základního studia, 

studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé, 

 s výjimkou individuální výuky si škola může zvolit i jinou než týdenní formu organizace 

studia, přičemž celková hodinová dotace musí odpovídat týdennímu minimu, 

 vzdělávací zaměření Sólový zpěv je realizováno při individuální výuce jako sólový zpěv, 

při kolektivní výuce jako sborový nebo komorní zpěv, 

 velikost a obsazení pěveckých sborů se řídí jejich zaměřením a podmínkami školy, 
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 u sborového zpěvu je možné výuku organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního 

studia, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé. 
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6.  Přehled studijních zaměření v hudebním oboru 

  

 

Přípravná hudební výchova     

Hra na klavír       

Hra na varhany       

Hra na elektronické klávesové nástroje   

Hra na housle       

Hra na violoncello      

Hra na zobcovou flétnu      

Hra na příčnou flétnu       

Hra na klarinet       

Hra na saxofon       

Hra na trubku        

Hra na tenor        

 Hra na trombón       

Hra na lesní roh       

 Hra na tubu        

Hra na kytaru  

            Hra na baskytaru 

Hra na elektrickou kytaru        

  Hra na bicí nástroje       

Sólový zpěv        

 Sborový zpěv        

 Hra na akordeon  
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6. 1      Studijní zaměření Přípravná hudební výchova 

     

      Přípravná hudební výchova (PHV) 

  

1.r. 2.r. 

Přípravná hudební výchova 1 1 

Přípravný sborový zpěv** 1* 1* 

Přípravná hra na nástroj*** 0-1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 1-3 2-3 

      

*    -  V PHV je Přípravný sborový zpěv jako nepovinný předmět. 

**  -  Osnovy předmětu Přípravný sborový zpěv – viz kap. 6.19 

*** - Osnovy předmětu Přípravná hra na nástroj – viz Přípravné studium jednotlivých studijních 

zaměření.  

 

 

1. ročník PHV 

 

Žák: je seznámen s pojmy: nota, tón (vlastnosti tónů), notová osnova, houslový klíč, takt, takt.čára, 

pomlka. Dokáže zapsat noty c1 – c2 v houslovém klíči. Umí zapsat notu a pomlku celou, půlovou, 

čtvrťovou a osminovou. Je seznámen s takty: 2/4,3/4, 4/4. Umí rozlišit těžké a lehké doby (s 

pohybovým vyjádřením). Zvládá odlišení vzestupné a sestupné melodie a dokáže rozlišit tónorod 

na podkladu asociace „veselý“ – „smutný“. Reprodukuje  jednoduchý rytmický motiv. Umí zazpívat 

drobný hudební motiv, zopakuje jednoduchou melodii – hra na ozvěnu. Rytmizuje jednoduchá 

říkadla. Rozlišuje základní dynamické odstíny: forte – piano. Zpívá jednoduché jednohlasé písně, je 

seznámen s opěrnými písněmi (I., III., V. st.). 

 

2. ročník PHV 

 

Žák: zná pojmy: nota, tón (vlastnosti tónů), notová osnova, houslový  klíč, takt, taktová čára, 

pomlka, stupnice (dur – moll), celý tón – půltón, posuvka   a předznamenání. Dokáže zapsat noty 

c1 – g2 v houslovém klíči a notu  a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou, notu půlovou 

s tečkou, taktovou čáru a  repetici. Zná takty: 2/4, 3/4, 4/4. Umí rozlišit těžké a lehké doby (s 

pohybovým vyjádřením). Rozezná melodii stoupající a klesající s pohybovým znázorněním. Dokáže 

rozlišit tónorod na podkladu asociace „veselý“ – „smutný“. Reprodukuje  jednoduchý rytmický 

motiv. Umí zazpívat drobný hudební motiv, opakuje jednoduchou melodii – hra na ozvěnu. 

Rytmizuje jednoduchá říkadla a rozlišuje základní dynamické odstíny: forte – piano. Zpívá 

jednoduché jednohlasé písně, je seznámen s opěrnými písněmi  (I., III., V.st.). 
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6. 2     Studijní zaměření Hra na klavír 

 

Hra na klavír – I. stupeň 

 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty: Klavírní praxe **    1 1 1 1 

          oblast  Hra na nástroj v kolektivu***    1 1 1-2 1-2 

                                 Sborový zpěv****    1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 2 3-6 3-6 2-6 2-6 

16-30 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap.6.21 ŠVP 

**  - Osnovy předmětu Klavírní praxe viz kap. 6.23.1 ŠVP. 

***  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

****  - Osnovy předmětu Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět Klavírní praxe, z oblasti Hra na nástroj v kolektivu, Sborový zpěv. O 

hodinové dotaci a zařazení do předmětu Klavírní praxe, z oblasti Hra na nástroj v kolektivu, 

Sborový zpěv rozhoduje učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák 

navštěvovat více volitelných předmětů. 

 

Přípravné studium  

 

Žák: je seznámen s nástrojem a s orientací na klávesnici (nejlépe pomocí černých kláves). Zahraje 

říkadla a jednoduché lidové písně jednotlivými prsty, poté skupinami prstů úhozem portamento.   

Zvládá postupně úhoz legato dvěma, třemi, čtyřmi až pěti prsty, opět s říkadly nebo písněmi. 

Zahraje písně rozdělené mezi obě ruce. Chápe funkci dudácké kvinty a přidává ji k hraným 

melodiím. Poznává noty c1- g1 pro pravou ruku a c1- f pro levou a tuto znalost zapojí do své práce.  

     

Talentová zkouška: 2 písně s dudáckou kvintou. 

 

1. ročník   

 

Žák:  si uvědomuje  správné držení těla a význam dechu při hře. Hraje bez not (lidové písně 

s vlastním doprovodem s transpozicemi , dudácká kvinta, TD). Zvládá různé druhy úhozů a základní 

rytmus včetně pomlk. Ovládá koordinaci obou rukou a základy hry z not. Orientuje se v notaci 

v houslovém i basovém klíči – zvládá průpravu ke hře stupnic. Ovládá  základy dynamiky.  
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Postupová zkouška:  žák zahraje 3 skladby rozličného charakteru, z toho 1 zpaměti, 1 skladbu 

možno nahradit lidovou písní s vlastním doprovodem nebo čtyřruční hrou s učitelem. 

 

2. ročník 

 

 Žák:  používá širších výrazových prostředků. Je schopen hry bez not (lidové písně a vlastní melodie 

s doprovodem T,S,D). Zvládá sluchové rozlišení dur – moll tóniny.  Hraje výběr z durových stupnic, 

zvlášť a protipohybem  a zvládá základy  hry kvintakordu s obraty (variace) a hru dvojhmatů. 

Ovládá základy pedalizace. 

Postupová zkouška:  žák zahraje stupnici s akordy, 3 skladby rozličného charakteru, z toho 1 etudu 

a 1 skladbu zpaměti. Jednu skladbu možno nahradit čtyřruční hrou s učitelem. 

3. ročník 

 

Žák: je schopen sluchové sebekontroly. Ovládá složitější rytmy. Orientuje se v základních 

tempových označeních skladeb. Zvládá prstovou techniku dle svých schopností. Dokáže vnímat 

náladu skladby. 

Postupová zkouška: žák zahraje stupnici s akordy, 3 skladby rozličného charakteru, z toho 1 etudu 

a 1 skladbu zpaměti. Jednu skladbu možno nahradit čtyřruční hrou s učitelem. 

 

4. ročník  

 

Žák: je schopen rytmické, melodické a harmonické představivosti. Umí se opřít o znalost 

základních harmonických funkcí při nácviku skladeb. Dokáže hrát  v rychlejších tempech dle svých 

možností. Chápe hudební fráze a základní formy skladby. Orientuje se v různých stylových 

obdobích. Zahraje část skladeb zpaměti. Ovládá základy hry z listu a čtyřruční hry. Žák chápe 

nutnost pravidelného cvičení. 

Postupová zkouška:  žák zahraje stupnici s akordy, 3 skladby rozličného charakteru, z toho 1 etudu, 

1  skladbu z období baroka nebo klasicizmu, 1 skladbu  zpaměti. 

     

5. ročník  

 

Žák:  používá rytmické variace k rozvoji technické zběhlosti a zrychlování tempa skladby. Dokáže 

pochopit a popsat hudební frázi. Ovládá synkopický pedál. Seznamuje se s dalšími hudebními 

formami. Zvládá jednoduché melodické ozdoby. Je schopen hry stupnic rovným pohybem v tempu.  
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Postupová zkouška:  žák zahraje stupnici s akordy, 3 skladby rozličného charakteru, z toho 1 etudu, 

1 skladbu z období baroka nebo klasicizmu, 1 skladbu zpaměti. 

 

6. ročník  

 

Žák: interpretuje skladby různých žánrů a stylů s důrazem  na současnou tvorbu. Využívá při hře 

dynamiku, melodické ozdoby, je schopen agogických změn. Při nácviku skladeb využívá poslech 

ukázek, vztahujících se ke studovanému repertoáru. Žák zpívá ve sboru nebo hraje v souboru či v 

orchestru, kde se chová tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí 

atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška:  žák zahraje stupnici s akordy, 3 skladby rozličného charakteru, z toho  1 

skladbu z období baroka nebo klasicizmu, 1 skladbu zpaměti. 

 

7. ročník  

 

Žák:  zúročí všechny získané dovednosti. Nastuduje skladby různých hudebních období  a ukončí 7. 

ročník I. stupně absolventským vystoupením. 

Spolupracuje se žáky jiných oborů (korepetice, čtyřruční hra, komorní hra). 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

    

Hra na klavír – II. stupeň 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na klavír 1 1 1 1 

Volitelné předměty:  

                       oblast Hra na nástroj v kol.* 

1-2 1-2 1-2 1-2 

                     Klavírní seminář** 1 1 1 1 

                     Sborový zpěv*** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-6 2-6 2-6 2-6 

8-24 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Klavírní seminář – viz níže kap. 6.2 ŠVP. 
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***  - Osnovy předmětu Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Klavírní seminář nebo 

Sborový zpěv. O hodinové dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo 

Klavírní seminář či Sborový zpěv rozhoduje učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením 

ředitelky školy může žák navštěvovat více volitelných předmětů. 

 

1. ročník 

 

Žák: hraje stupnice podle svých individuálních potřeb a možností. Dokáže odlišit melodický hlas 

v akordické sazbě. Umí hrát v oktávách. Orientuje se  v různých hudebních stylech. Samostatně se 

orientuje ve hře z listu. Nastuduje více skladeb zpaměti.  

 

Postupová zkouška: žák předvede 2 – 3 skladby na úrovni svých schopností. 

 

2. ročník 

 

Žák: hraje stupnice podle svých individuálních potřeb a možností. Aktivně se podílí na výběru 

studovaných skladeb. Dostává prostor k vlastní iniciativě při výběru skladeb, vychází ze svých 

zájmů a schopností. Dokáže samostatně nastudovat skladbu a uplatnit v ní získané dovednosti. 

 

Postupová zkouška: žák předvede 2 – 3 skladby na úrovni svých schopností. 

 

3. ročník 

 

Žák: uplatňuje všechny získané dovednosti a vědomosti při nastudování repertoáru. Chápe dlouhé 

fráze, agogiku a samostatně pedalizuje. Zvládá korepetice mladších žáků dle svých schopností. 

Hodnotí svoje výkony i výkony druhých. 

 

Postupová zkouška: žák předvede 2 – 3 skladby na úrovni svých schopností. 

 

4. ročník 

 

Žák: podle svých možností se zapojuje do hudebního a kulturního života a to i aktivně. Průběžně si 

upevňuje dosud získané pianistické dovednosti a návyky, které potřebuje k udržení a rozvíjení 

zběhlosti a úhozové kultury a ke zvládnutí studovaných skladeb. Opakuje probrané technické 

prvky.   

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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Hra na klavír – studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin - I. stupeň 

 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na klavír – rozšířený počet vyuč. hod. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty:  

         oblast Hra na nástroj v kolektivu ** 

   1 1 1-2 1-2 

         Klavírní praxe***    1 1 1 1 

         Sborový zpěv****    1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2,5 2,5 2,5 3,5-6,5 3,5-6,5 2,5-6,5 3-7 

24-34 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap.6.21 ŠVP 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

***  - Osnovy předmětu Klavírní praxe – viz kap. 6.23.1 ŠVP. 

****  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět Hra na nástroj v kolektivu, Klavírní praktika, Klavírní seminář, Sborový 

zpěv. O hodinové dotaci a zařazení do předmětu Hra na nástroj v kolektivu, Klavírní praktika, 

Klavírní seminář, Sborový zpěv rozhoduje učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky 

školy může žák navštěvovat více volitelných předmětů. 

 

Přípravné studium  

 

Žák: je seznámen s nástrojem a s orientací na klávesnici (nejlépe pomocí černých kláves). Zahraje 

říkadla a jednoduché lidové písně jednotlivými prsty, poté skupinami prstů úhozem portamento.   

Zvládá postupně úhoz legato dvěma, třemi, čtyřmi až pěti prsty, opět s říkadly nebo písněmi. 

Zahraje písně rozdělené mezi obě ruce. Chápe funkci dudácké kvinty a přidává ji k hraným 

melodiím. Poznává noty c1- g1 pro pravou ruku a c1- f pro levou a tuto znalost zapojí do své práce.  

 

1. ročník  

 

Žák: hraje stupnice zvlášť, učí se podkladům a překladům palce. Čte noty od malého c do c2. 

Sluchově, hmatově i zrakově se orientuje na klaviatuře. Ovládá koordinaci rukou a základy 

dynamiky. Zvládá základní typy úhozů – portamento, staccato a legato. Hraje skladby s jednodušší 

pedalizací. 
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Postupová zkouška: libovolná durová stupnice zvlášť alespoň přes 2 oktávy včetně tónického 

kvintakordu a jeho obratů hraných harmonicky i melodicky; etuda úrovně Alba etud 1 nebo 2; 

skladba z období baroka či klasicismu přiměřená danému věku; přednesová skladba z období 

romantismu nebo 20. případně 21. stol. 

 

2. ročník  

 

Žák: je schopen výraznějšího dynamicko-agogického vyjádření. Čte noty od velkého C do c3. Zvládá 

sluchově kontrolovat čistotu pedalizace, odliší melodii a doprovod. Seznamuje se s mollovými 

stupnicemi. 

 

Postupová zkouška: durová stupnice paralelně a mollová stupnice zvlášť alespoň přes 2 oktávy, 

obojí včetně tónického kvintakordu a jeho obratů hraných harmonicky i melodicky; etuda 

úrovně Alba etud č. 2 nebo 3; skladba z období baroka či klasicismu přiměřená danému věku; 

přednesová skladba z období romantismu nebo 20. případně 21. stol. 

 

3. ročník  

 

Žák: je seznámen s jednotlivými tvůrčími obdobími a zvládá je interpretačně odlišit. Seznamuje se 

s etudami různého zaměření. Pohybuje se bezbariérově v notaci v houslovém i basovém klíči. 

Rozšiřuje si povědomí o dynamicko-agogických pojmech. Chápe základní harmonické funkce a umí 

je použít v praxi. 

 

Postupová zkouška: durová stupnice rovnoběžným pohybem a mollová stupnice paralelně, obojí 

včetně tónického kvintakordu a jeho obratů hraných harmonicky i melodicky; etuda z Alba etud 3 

nebo 4; skladba z období baroka v jednodušší formě; skladba z období klasicismu; skladba z období 

romantismu; skladba z období 20. nebo 21. století; hra zpaměti doporučena 

 

4. ročník 

 

Žák: hraje durové stupnice od černých kláves. Chápe význam a uplatnění pojmu basso continuo, 

buduje pasážovou techniku na příslušných etudách pro pozdější uplatnění v klasicistních 

sonatinách/sonátách. Dokáže hrát ve větších frázích a udržet skladbu jako celek. 

 

Postupová zkouška: durová stupnice od černých kláves paralelně a libovolná mollová stupnice 

rovnoběžným pohybem, obojí včetně tónického kvintakordu a jeho obratů hraných harmonicky i 

melodicky; etuda úrovně Alba etud 4 nebo 5; skladba z období baroka; skladba z období 

klasicismu; skladba z období romantismu; skladba z období 20. nebo 21. století; hra zpaměti 

doporučena 
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5. ročník  

 

Žák: hraje durové i mollové stupnice od černých kláves. Hraje etudy přednesového rázu. Orientuje 

se v základních melodických ozdobách. Čistě ovládá synkopický pedál. Je schopen vlastní iniciativy 

(poslouchá nahrávky a je schopen následné diskuze, dokáže si vybrat skladbu sám bez asistence 

pedagoga). 

 

Postupová zkouška: durová stupnice od černých kláves rovnoběžným pohybem a mollová od 

černých kláves paralelně, obojí včetně tónického kvintakordu a jeho obratů hraných harmonicky i 

melodicky; etuda přednesového charakteru; skladba z období baroka; skladba z období klasicismu; 

skladba z období romantismu; skladba z období 20. nebo 21. století; hra zpaměti doporučena 

 

6. ročník  

 

Žák: se učí kombinované hře stupnic, durových i mollových. Hraje etudy úrovně přijímací zkoušky 

na konzervatoř. Zvládá interpretovat rozsáhlejší a náročnější skladby z období baroka i klasicismu 

(invence, fughetty, sonáty apod.). Hraje skladby F. Chopina, kde uplatní znalosti interpretace 

romantických skladeb. Žák samostatně a pravidelně cvičí. 

 

Postupová zkouška: durová a mollová stupnice kombinovaně včetně velkého rozkladu s obraty, vše 

přes 4 oktávy; etuda přednesového charakteru; skladba z období baroka; skladba z období 

klasicismu; skladba z období romantismu; skladba z období 20. nebo 21. století; hra zpaměti 

doporučena 

 

7. ročník  

 

Žák: je připraven k talentové zkoušce na konzervatoř. Ovládá různé typy klavírní techniky (pasáže, 

dvojhmaty v odlišných intervalech, akordy, lomená technika), orientuje se ve stylových obdobích, 

zvládá interpretovat rozsáhlejší celky a udržet ucelenou koncepci. Hraje zpaměti. Žák zvládne 

repertoár na úrovni talentových zkoušek na konzervatoř. 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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Hra na klavír – studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin – II. stupeň 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na klavír 1 1 1 1 

Volitelné předměty:  

oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1-2 1-2 1-2 1-2 

              Klavírní seminář** 1 1 1 1 

              Sborový zpěv*** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-6 2-6 2-6 2-6 

8-24 

 

*  - Osnovy předmětu  z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Klavírní seminář – viz níže kap. 6.2 ŠVP. 

***  - Osnovy předmětu Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Klavírní seminář nebo 

Sborový zpěv. O hodinové dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo 

Klavírní seminář či Sborový zpěv rozhoduje učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením 

ředitelky školy může žák navštěvovat více volitelných předmětů. 

 

1. ročník  

 

Žák je připraven na talentové zkoušky na konzervatoř. Dokáže zahrát jakoukoli durovou a 

mollovou stupnici kombinovaně. Hraje technicky náročnější etudy. Zvládá interpretovat náročnější 

barokní skladby, věty z klasických sonát, kompozice vrcholného romantismu i skladby soudobých 

autorů. Orientuje se v základních pojmech harmonie a hudebních forem. 

Postupová zkouška: 

Durová a mollová stupnice kombinovaně včetně velkého rozkladu s obraty, vše přes 4 oktávy 

Etuda vyšší obtížnosti; skladba z období baroka vyšší obtížnosti; věta z klasické sonáty, případně 

variace; rozsáhlejší výrazová skladba z období romantismu nebo hudby 20. případně 21. století; 

hra zpaměti doporučena 

 

2. ročník 

 

Žák je připraven na talentové zkoušky na konzervatoř. Dokáže zahrát jakoukoli durovou a 

mollovou stupnici kombinovaně ve svižném tempu. Hraje technicky náročné etudy. Zvládá 
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interpretovat rozsáhlejší barokní skladby, věty z klasických sonát, kompozice vrcholného 

romantismu i skladby soudobých autorů. Orientuje se v základních pojmech harmonie a hudebních 

forem. 

 

Postupová zkouška: 

Durová a mollová stupnice kombinovaně včetně velkého rozkladu s obraty, vše přes 4 oktávy 

Etuda vyšší obtížnosti; skladba z období baroka vyšší obtížnosti; věta z klasické sonáty, případně 

variace; rozsáhlejší výrazová skladba z období romantismu nebo hudby 20. případně 21. století; 

hra zpaměti doporučena 

 

3. ročník  

 

Žák je připraven na talentové zkoušky na konzervatoř. Dokáže zahrát jakoukoli durovou a 

mollovou stupnici kombinovaně v rychlém tempu. Hraje koncertní etudy. Zvládá interpretovat 

rozsáhlejší barokní polyfonní skladby, náročnější věty z klasických sonát, kompozice vrcholného 

romantismu i skladby soudobých autorů. Orientuje se v základních pojmech harmonie a hudebních 

forem. 

 

Postupová zkouška: 

Durová a mollová stupnice kombinovaně včetně velkého rozkladu s obraty, vše přes 4 oktávy 

Etuda vyšší obtížnosti; skladba z období baroka vyšší obtížnosti; věta z klasické sonáty, případně 

variace; rozsáhlejší výrazová skladba z období romantismu nebo hudby 20. případně 21. století; 

hra zpaměti doporučena 

 

4. ročník  

 

Žák je připraven na talentové zkoušky na konzervatoř. Dokáže zahrát jakoukoli durovou a 

mollovou stupnici kombinovaně ve vrcholném tempu. Hraje koncertní etudy. Zvládá samostatně 

vypracovat a interpretovat rozsáhlejší polyfonní skladby, náročnější věty z klasických sonát, 

kompozice vrcholného romantismu i skladby soudobých autorů. Orientuje se v základních pojmech 

harmonie a hudebních forem. Hraje zpaměti. 

 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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Klavírní seminář 

 

 5. až 7. ročník – I. stupeň 

 

Žák: dokáže zahrát připravené skladby. S pomocí učitele si rozšiřuje své vědomosti o skladbě, 

skladateli i druhu skladby. Umí pozorně naslouchat a aktivně vyjádřit své postřehy a názory. S 

pomocí učitele je schopen skladbu rozebrat po formální, stylové i výrazové stránce.  

V 7. ročníku se žák věnuje  přípravě svého absolventského vystoupení. Rozumí hudebním 

obdobím, ve kterých byly jeho vybrané skladby zkomponovány. 

 

1. a 2. ročník – II. stupeň 

 

Žák: pasivně zná velkou romantickou klavírní literaturou a její hlavní představitele. Dokáže 

pracovat zážitkovou metodou, často formou poslechu. Je schopen vlastní představy a hudební 

představivosti formou různých cvičení. Dokáže zahrát připravené skladby nebo části skladeb 

individuálně nebo čtyřručně.  

 

3. a 4. ročník - II. stupeň 

 

Žák: zahraje připravené skladby nebo části skladeb individuálně nebo čtyřručně. Zná hlavní styly a 

žánry, kdy poslouchá hudební ukázky s komentářem učitele. Pracuje ve spolupráci s učitelem na 

připravené interpretaci s pochopením stavby a výrazu skladby. Dokáže si s pomocí učitele jednou 

za školní rok připravit krátký vstup se simulací umělecko-pedagogické práce. Je motivován k 

návštěvě koncertů, aspoň dvou během školního roku a je schopen aktivně vyjádřit své pocity z 

vyslechnuté hudby.  Žák 4. ročníku se aktivně věnuje skladbám ze svého absolventského 

programu.  
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6.3      Studijní zaměření Hra na varhany 

 

 

Hra na varhany – II. stupeň 

     

       Týdenní dotace 

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

Hra na varhany 1 1 1 1 

Hra na klavír*** 0,5 0,5 0,5 0,5 

Volitelné předměty:   Varhanní seminář* 1 1 1 1 

                                   Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-4,5 2-4,5 2-4,5 2-4,5 

8-18 

  

 

*   - Osnovy předmětu Varhanní seminář - viz níže kap. 6.3. ŠVP.   

**  - Osnovy předmětu Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP.  

***     - Osnovy předmětu Hra na klavír – viz níže kap. 6.3 ŠVP. 

 

O hodinové dotaci a zařazení do předmětu Varhanní seminář nebo Sborový zpěv rozhoduje učitel. 

Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více volitelných 

předmětů.  

Žáci studijního změření hra na varhany pokračují v rozvoji klavírní hry v předmětu hra na klavír. 

Zaměřují se na zvýšení technické vyspělosti, úhozové kultury, vyrovnané pasážové hry a kvalitu 

hudebního projevu. 

 

 

Ke studiu hry na varhany mohou být přijati schopní zájemci, kteří s úspěchem absolvovali I. stupeň 

základního studia ve hře na klavír, elektronické klávesové nástroje nebo při přijímací zkoušce 

splňují minimálně následující požadavky: 

1. teoretická a praktická znalost všech durových a mollových stupnic, kvintakordů a jejich 

obratů, 

2. C. Czerny op. 261 nebo 299 – 2 etudy, 

3. J. S. Bach – Malá preludia a fugetty, 

4. 1 věta z klasické sonáty, 

5. 1 skladba romantická nebo moderní. 

   Hra zpaměti není podmínkou. Znalost hudební nauky v celém rozsahu učebních osnov I. stupně. 
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1. ročník 

 

Žák: je seznámen  s nástrojem, jeho složením, s rejstříky a jejich značením, správnou registrací a 

obsluhou hracího stolu. Správně a uvolněně sedí u varhan s oporou v zádech. Umí rozlišit varhanní 

úhoz od klavírního.  

V manuálové technice zvládá hru legato (legato palcem, hra glissando), portamento, staccato, 

tiché výměny, překládání a podkládání prstů a manuálové přechody.V pedálové technice ovládá 

hru špičkou, hru patou, hru chodidlem – zaměření na technická cvičení jako příprava ke 

kombinované hře. V kombinované hře – manuál a pedál -  je schopen koordinace  v jednoduchých 

skladbách. Využívá agogiku, krátké fráze, diferencovaný úhoz a registraci jako složky podporující 

výraz.Dokáže vnímat náladu skladby. 

 

Postupová zkouška: 1 pedálové technické cvičení, 1 skladba z české varhanní tvorby barokní nebo 

klasicistní stylizace, 1 skladbu J. S. Bacha 

 

2. ročník 

 

Žák: v manuálové technice dále zdokonalí legatovou hru, hru glissando a obtížnějších tichých 

výměn. Umí úhozově rozlišit hru legato, staccato a non legato. Samostatně vytváří jednoduché 

prstoklady. V pedálové technice zvládá obtížnější případy tichých výměn v pedálu, pohyblivější 

pedálové pasáže a komplikovanější rytmy. Samostatně vytváří jednoduché nohoklady. V 

kombinovaném způsobu neustále prohlubuje souhru manuálu a pedálu. Stylově používá artikulaci, 

frázování, agogiku, různé druhy akcentů a zná obecné zásady stylové registrace. Žák chápe nutnost 

pravidelného cvičení 

 

Postupová zkouška:  1 náročnější pedálové technické cvičení, 1 skladba z české varhanní tvorby 

barokní nebo klasicistní stylizace, 1 skladba J.S. Bacha, 1 skladba zkomponovaná od 19. století po 

současnost. 

 

3. ročník 

 

Žák:  v manuálové technice využívá větší manuálové skoky, plně se orientuje na všech manuálech. 

Umí správně artikulačně rozlišit hru legato a non legato podle daného stylového období . Využívá 

celou škálu artikulačních, technických a výrazových prostředků k vytvoření větší hudební fráze.  

V pedálové technice  zvládá technicky precizněji hru pedálu – pedálové stupnice a jednoduchá 

pedálová sóla. Žák se aktivně zapojuje do uměleckého a kulturního dění ve městě ( vystupuje na 

adventních koncertech atp.).Umí samostatně pracovat. Orientuje se v hudebních útvarech. 

 

Postupová zkouška: 1 pedálová stupnice a 1 pedálové technické cvičení – pedálové  sólo, 3 

rozsáhlejší skladby různého stylu podle svých individuálních schopností, z toho jednu J. S. Bacha a 

jednu romantickou. 
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 4. ročník 

 

Žák: zná teorii a umí prakticky rozlišit v jednoduchých skladbách styly období baroka, romantismu 

a moderny – využívá k tomu všechny základní technické prvky artikulační i agogické. Plně 

koordinuje manuál s pedálem. Je schopen samostatné přípravy, vytváří prstoklady i nohoklady. 

Umí registrovat podle stylu skladby, využívá žaluzii jako jeden z výrazových prostředků. 

 

Absolventský koncert: 1 skladba J. S. Bacha, 1 skladba romantická a 1 skladba 20. století nebo 

varhanní koncert s doprovodem orchestru. 

 

 

Varhanní seminář 

 

 

1. ročník 

 

Žák: umí popsat základní části varhan. Zahraje tónický, subdominantní a také dominantní 

kvintakord ve všech stupnicích a polohách, v úpravě do čtyřhlasé harmonie těsné, široké a 

smíšené. Zná složení mše jako hudební formy. Zahraje a zazpívá ordinárium. 

 

2. ročník 

 

Žák: ovládá základní typy píšťal a popíše rejstříky a jejich zvukové funkce. Předvede spojení 

hlavních funkcí ve všech tóninách dur a moll ve čtyřhlasé úpravě v těsné, široké a smíšené 

harmonii. Umí správně vybrat, zahrát a zazpívat žalm. 

 

3. ročník 

 

Žák: zná a umí používat pomocná zařízení varhan, je seznámen s různými typy traktury a jejich 

vlivem na hru. Zvládá praktické užití dominantního septakordu a umí tvořit melodické tóny 

v kadencích. Zná uspořádání liturgického roku a zahraje 1 píseň z každého období. 

 

4. ročník 

 

Žák: zná základní stylové epochy a hlavní směry vývoje v dějinách varhan. Umí užít kvintakordy 

vedlejších funkcí ve čtyřhlasu. Je seznámen s hudbou k různým slavnostem – křest, biřmování, 

svatba a pohřeb a zahraje po 1 písni či jiné vhodné skladbě určené pro každou z nich. 
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Hra na klavír 

 

1. až 4. ročník  

 

Žák: hraje durové a mollové stupnice kombinovaně, velký rozklad kvintakordu a obraty 

kombinovaně. Zvládá technicky náročnější etudy pro levou i pravou ruku. Rozvíjí technické 

dovednosti tak, aby je následně využil v přednesových skladbách pro varhany. 
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6.4      Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje  

 

 

 

Hra na elektronické klávesové nástroje – I. stupeň 

 

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap. 6.21 ŠVP 

**  - Osnovy předmětu oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

***  - Osnovy předmětu Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

****  - Osnovy předmětu Praxe EKN - viz kap. 6.23.2 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu, Sborový zpěv nebo Praxe EKN. O 

hodinové dotaci a zařazení do předmětu Hra na nástroj v kolektivu, Sborový zpěv či Praxe EKN 

rozhoduje učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat 

více volitelných předmětů. 

 

Přípravné studium 

 

Žák: se orientuje na klaviatuře. Má uvolněné paže a tělo, umí správně sedět u nástroje a zachovává 

přirozený tvar ruky. Zahraje podle sluchu jednoduchou píseň (přičemž dokáže její část 

transponovat). Dbá na kvalitu tónu a hraje portamento (nejprve každou rukou zvlášť, později s 

navazováním rukou, případně oběma rukama). Zahraje čtyřručně s učitelem. 

 

Talentová zkouška: 2 skladbičky různého charakteru zpaměti a 1 lidová píseň podle sluchu. 

 

1. ročník 

 

Žák: zvládá základní obsluhu nástroje (hra v režimu Single Fingered a podle velikosti ruky i ve 

Fingered, Intro a Ending, rozdělení klaviatury). Umí správně držet tělo při hře. Dokáže zahrát lidové 

písně s vlastním doprovodem (dudácká kvinta, prodleva,T-D) a s transpozicí. Zvládá různé druhy 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na elektronické klávesové nástroje 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty :  

oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

   1-2 1-2 1-2 1-2 

                          Sborový zpěv***    1-2 1-2 1-2 1-2 

                          Praxe EKN****    1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 2 3-7 3-7 2-6 2-6 

16-32 
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úhozů. Vytleská a zahraje základní rytmus včetně pomlk. Pracuje na koordinaci obou rukou. Zvládá 

jednoduchou hru z not. Orientuje se v houslovém klíči. Umí  durové stupnice do 2 křížků  (podklady 

palcem). 

 

Postupová zkouška: žák zahraje 3 skladby různého charakteru, z toho 1 skladbu bez automatického 

doprovodu, 1 skladbu s automatickým doprovodem v režimu SF, další skladbu je možno nahradit 

lidovou písní s vlastním doprovodem nebo čtyřruční hrou s učitelem. 

   

2. ročník 

 

Žák: zvládá navazující obsluhu nástroje – transpose a variace. Umí častěji střídat akordy v taktu (s 

použitím obratů). Zvládá tečkovaný rytmus a synkopu. Dokáže zahrát lidové písně a vlastní melodie 

s doprovodem T- S-D, ostinatem a melodií v levé ruce. Umí sluchově rozlišit dur – moll tóniny. 

Zahraje  durové stupnice v protipohybu a kvintakord s obraty. Zvládá jednoduché dvojhmaty. 

Dokáže hrát skladby jak zpaměti, tak čtyřručně s učitelem. 

 

Postupová zkouška: žák zahraje durovou  stupnici v protipohybu s obraty akordů, 3 skladby 

různého charakteru, z toho 1 skladbu bez automatického doprovodu, 1 skladbu s automatickým 

doprovodem v režimu F, další skladbu je možno nahradit lidovou písní s vlastním doprovodem 

nebo čtyřruční hrou s učitelem. 

 

3. ročník 

 

Žák: zvládá hru ve splitu. Umí použít Fade out a Fade in. Orientuje se ve složitějších rytmech 

(latina). Zvládá základní tempová a dynamická označení skladeb. Je schopen odlišit melodii od 

doprovodu. Umí durové stupnice v protipohybu a akordy dohromady. Zvládá jednoduché 

melodické ozdoby (příraz, nátryl). Umí doprovodit druhý nástroj s jiným laděním za pomoci 

transpose. Dokáže hrát ze základních akordických značek. Dokáže vnímat náladu skladby. 

 

Postupová zkouška: žák zahraje durovou stupnici v protipohybu s obraty akordů, 3 skladby 

různého charakteru, z toho 1 skladbu bez automatického doprovodu, nejméně 1 skladbu 

s automatickým doprovodem, další skladbu je možno nahradit lidovou písní s vlastním 

doprovodem nebo čtyřruční hrou s učitelem. 

 

4. ročník 

 

Žák: umí hrát mollové  stupnice v protipohybu s obraty akordů. Zvládá nahrávání do Song memory. 

Dokáže doprovodit lidové písně s využitím vedlejších stupňů. Zvládá hru trioly  a složitějších 

rytmických pasáží i v rychlejších tempech. Chápe a interpretuje hudební fráze i základní formy 

skladby včetně různých stylových období. Zvládá hru vícehlasé melodie (počátky polyfonie). Žák 

chápe nutnost pravidelného cvičení. Žák zpívá ve sboru nebo hraje v souboru či v orchestru, kde se 
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chová tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí atmosféru 

v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: žák zahraje mollovou stupnici s obraty akordů, 3 skladby různého charakteru, 

z toho 1 skladbu bez automatického doprovodu – např. polyfonní, nejméně 1 skladbu 

s automatickým doprovodem, další skladbu je možno nahradit lidovou písní s vlastním 

doprovodem, čtyřruční hrou s učitelem nebo skladbou s orchestrálním doprovodem. 

 

5. ročník 

 

Žák: umí hrát mollové stupnice v protipohybu a čtyřhlasý akord zvl. (úměrně rozpětí ruky). Rozumí 

tvorbě D7.  Zvládá jednoduchý doprovod lidových písní s figurací v basu a lidovým dvojhlasem. Umí 

pedalizovat. Zvládá používat Multi pady. Pracuje s User programy. Zvládá složitější melodické 

ozdoby (skupinka). Umí používat hru v dvojhmatech. Zvládá základy jednoduché rytmické a 

melodické improvizace. 

 

Postupová zkouška: žák zahraje mollovou stupnici s obraty akordů (čtyřhlasý akord), 3 skladby 

různého charakteru, z toho 1 skladbu bez automatického doprovodu – např. polyfonní, nejméně 1 

skladbu s automatickým doprovodem, další skladbu je možno nahradit čtyřruční hrou s učitelem 

nebo skladbou s orchestrálním doprovodem. 

 

6. ročník 

 

Žák: umí hrát durové stupnice rovným pohybem včetně akordů a čtyřhlasý rozklad zvlášť. Zvládá 

doprovod lidových  a  populárních písní. Ovládá střídavý pedál. Dokáže interpretovat skladby 

různých žánrů a stylů. Umí vyrovnaně zahrát složitější rytmické ozdoby (obal). Žák se aktivně 

zapojuje do uměleckého a kulturního dění ve městě (vystupuje  na vernisážích, výchovných 

koncertech atp.). Orientuje se v hudebních útvarech. 

  

Postupová zkouška: žák zahraje durovou stupnici s obraty akordů (čtyřhlasý rozklad), 3 delší 

skladby různého charakteru, z toho 1 skladbu bez automatického doprovodu – např. polyfonní, 

nejméně 1 skladbu s automatickým doprovodem, další skladbu je možno čtyřruční hrou s učitelem 

nebo skladbou s orchestrálním doprovodem. 

 

7. ročník 

 

Žák: umí hrát mollové stupnice rovným pohybem včetně akordů a velký rozklad zvlášť. Zvládá 

doprovod lidových a  populárních písní. Ovládá synkopický pedál. Dokáže interpretovat skladby 

různých žánrů a stylů. Umí vyrovnaně zahrát složitější rytmické ozdoby (obal). Předvede pasážovou 

techniku na větších plochách. Chápe různé zápisy akordických značek. Zvládá základní použití 

notačních a nahrávacích programů. 
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Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

 

 

Hra na elektronické klávesové nástroje – II. stupeň 

 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na elektronické klávesové nástroje 1 1 1 1 

Volitelné předměty :  

oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1-2 1-2 1-2 1-2 

                                  Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

 Celkový počet hodin v týdnu 2-5 2-5 2-5 2-5 

8-20 

 

*  - Osnovy předmětu  Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Oblast Hra na nástroj v kolektivu může nahradit předmět z oblasti Hudební praxe.Po 

dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více volitelných 

předmětů. 

 

 

1. ročník 

 

Žák: umí durové stupnice kombinovaně a velký rozklad zvlášť. Zahraje D7 rovně a protipohybem. 

Umí hrát v oktávách. Zvládá základní obsluhu sekvenceru a umí ukládat skladby na různé typy 

médií (karty, USB, disketa…). 

 

Postupová zkouška: žák zahraje durovou stupnici kombinovaně s obraty akordů (velký rozklad),  3 

delší skladby různého charakteru, z toho 1 skladbu bez automatického doprovodu – např. 

polyfonní, nejméně 1 skladbu s automatickým doprovodem, další skladbu je možno nahradit 

čtyřruční hrou s učitelem nebo skladbou s orchestrálním doprovodem. 
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2. ročník 

 

Žák: umí mollové stupnice kombinovaně a velký rozklad  dohromady. Zahraje D7 rovně a 

protipohybem a chromatickou stupnici. Zvládá práci s efekty a filtry. Dokáže převádět a upravovat 

midi soubory z PC do kláves a opačně. 

 

Postupová zkouška: žák zahraje  mollovou stupnici kombinovaně s obraty akordů (velký rozklad), 3 

delší skladby různého charakteru, z toho 1 skladbu bez automatického doprovodu – např. 

polyfonní, nejméně 1 skladbu s automatickým doprovodem, další skladbu je možno nahradit 

čtyřruční hrou s učitelem nebo skladbou s orchestrálním doprovodem. 

 

3. ročník 

 

Žák: umí  durové a mollové stupnice v rychlejším tempu a oktávy s vloženou kvintou. Umí tvořit 

alterované akordy. Zvládá rozšířené využití notačních  i nahrávacích programů včetně skenování a 

následné úpravy not. Chápe obsluhu a nastavení vokálního harmonizeru. 

 

Postupová zkouška: žák zahraje durovou nebo mollovou stupnici kombinovaně s obraty akordů 

(velký rozklad), 3 delší skladby různého charakteru, z toho 1 skladbu bez automatického 

doprovodu – např. polyfonní, nejméně 1 skladbu s automatickým doprovodem, další skladbu je 

možno nahradit  čtyřruční hrou s učitelem nebo skladbou s orchestrálním doprovodem. 

 

4. ročník 

 

Žák: zahraje durové a mollové stupnice s metronomem. Umí tvořit alterované akordy. Připravuje 

se na absolventský koncert a spolupracuje s žáky z jiných hudebních oddělení. 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.5  Studijní zaměření Hra na housle 

Hra na housle – I. stupeň 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na housle 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty: Smyčcový soubor**  1 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

                                  Sborový zpěv*** 1 1 1     

                                  Komorní hra**   1 1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2-3 2-4 3-6 3-5 3-5 2-4 2-4 

17-31 

 

*   - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap. 6.21 ŠVP 

**   - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu, jehož součástí je předmět Smyčcový  

soubor a Komorní hra – viz kap. 6.22 ŠVP. 

***  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje od 3. ročníku buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu (Smyčcový soubor, 

Komorní hra) nebo Sborový zpěv případně oba volitelné předměty. O hodinové dotaci a zařazení 

do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje učitel. Po dohodě 

s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více volitelných předmětů.  

      

Přípravné studium 

 

Žák: umí popsat nástroj (části houslí a smyčce). Hraje pizzicato a arco. Rytmizuje doprovod 

k lidovým písním na prázdných strunách. Zvládá elementární postavení levé ruky ve zvolené poloze 

a orientuje se v durovém prstokladu. Zvládá tah smyčce na prázdných strunách, umí je 

pojmenovat. Zahraje cvičení a písně na jedné struně. 

 

Talentová zkouška : 2 lidové písně nebo melodické cvičení podle sluchu. 

1. ročník 

Žák: uplatňuje základní návyky: postoj při hře, držení houslí a smyčce. Tvoří tón s využitím 

základního dělení smyku a používá legato na 1 struně. V rámci individuálních schopností realizuje 

rovné vedení smyčce. Dokáže odlišit kvalitní tón od nekvalitního. Osvojuje si výchozí prstoklad (dur 

nebo moll) v I. nebo ve III. poloze. Učí se správnému postavení prstů na hmatníku. Zvládá hru 

snadných lidových písní a jednoduchých skladeb v osvojeném prstokladu. Vytváří si a postupně 

upevňuje vazbu: nota – hmat - tón, podle individuálních schopností v rozsahu 2-4 strun. 
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Postupová zkouška: 1 stupnice s akordy, 1 etuda nebo cvičení z probírané školy, 1 píseň nebo 

přednesová skladba. 

 

2. ročník 

 

Žák:  je veden k upevňování základních návyků. Používá smyky détaché, legato a staccato a jejich 

kombinace. Osvojuje si přechody přes struny s aktivním zapojením pravého lokte.  Soustřeďuje se 

na rytmickou složku hry  s aplikací dělení smyku. Zvládá hru v durovém a mollovém prstokladu na 

všech strunách.  Osvojuje si orientaci v notovém zápisu v rámci probíraných prstokladů.  Zahraje 

lidovou píseň analogicky na více strunách s využitím odlišných poloh pravého a levého lokte . Hraje 

skladby kratšího rozsahu, ve kterých realizuje osvojené prstoklady a jejich kombinace. Hraje 

zpaměti lidové písně nebo skladby obdobného rozsahu, ve kterých realizuje osvojené prstoklady a 

jejich kombinace. Hraje zpaměti lidové písně nebo skladby obdobného rozsahu. Dokáže vnímat 

náladu skladby. 

 

Postupová zkouška: 2 stupnice (z toho minimálně jedna dvou oktávová) s akordy; 1 etuda nebo 

cvičení z probírané školy; 1 píseň nebo přednesová skladba. 

 

3. ročník 

 

Žák: zvládá smyky: détaché, legato, staccato, martellé a jejich kombinace. Dbá na tvorbu znělého a 

čistého tónu s odlišením základních dynamických odstínů (f – p). Zdokonaluje techniku pravé a levé 

ruky (držení a vedení smyčce), úhoz a postavení prstů na hmatníku. V probírané literatuře aplikuje 

alespoň 3 prstoklady v I. poloze. Orientuje se v notovém zápisu. Zaměřuje se na intonační a 

rytmickou složku hry. Hraje jednoduché dvojhmaty a dbá na uvolněný postoj při hře. Umí zahrát „z 

listu“ lid. píseň v rámci probíraných prstokladů. Dle individuálních schopností rozvíjí paměť. S 

pomocí učitele získává základní představu o rozdílném charakteru různých slohových období. 

Elementární improvizace je zaměřena na hru lid. písní podle sluchu (v rámci individuálních 

schopností žáka). 

 

Postupová zkouška: 2 stupnice (z toho minimálně jedna dvou oktávová) s akordy, 1 etuda, 1 

přednesová skladba. 

 

4. ročník 

 

Žák: dosahuje tvoření kvalitnějšího tónu a dbá na uvolněnost hracího aparátu. Je schopen využít 

dynamické odstínění hry. Používá smyky: détaché, legato, staccato, martellé a jejich kombinace. 

Osvojuje si detailnější dělení smyku a výměnu do III. polohy. Orientuje se v notovém zápisu ve III. 

Poloze a zdokonaluje v ní intonaci. Používá jednoduché dvojhmaty v I. poloze. Dle individuálních 

schopností je schopen uplatnit základy vibrata. Pokračuje v osvojování dalších prstokladů v I. 

poloze. Rozvíjí výrazovou složku hry  a hraje zpaměti skladby přesahující rozsah lidové písně. Žák 
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chápe nutnost pravidelného cvičení. Žák hraje v souboru nebo v orchestru, kde se chová 

tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: 2 stupnice (dur a moll), z toho minimálně 1 dvou oktávová s přechodem do III. 

polohy s akordy; 1 etuda; 1 přednesová skladba delšího rozsahu. 

 

5. ročník 

 

Žák: rozvíjí smysl pro tónovou kvalitu s dynamickým odlišením a dbá na přesnou intonaci. Rozvíjí 

smyčcovou techniku s využitím spiccata a staccata. Ovládá hru ve všech prstokladech v I.poloze a 

zdokonaluje výměnu do III. polohy. Osvojuje si hru v I. a III. poloze, umí je spojovat pomocí výměn. 

Seznamuje se s hrou v V.poloze a orientuje se ve II. poloze. Zvládá základní dvojhmatovou 

techniku. Uplatňuje vibrato. Hraje skladby rozsahu concertina. 

Paměť zdokonaluje v rámci hry drobnějších skladeb. Je veden ke stylové interpretaci na úrovni 

odpovídající technické vyspělosti. Vnímá rozdílný charakter různých slohových období. 

 

Postupová zkouška: 2 stupnice (dur a moll) dvou oktávové s přechodem do III. polohy s akordy; 1 

etuda; 1 přednesová skladba nebo 1 věta z concertina, případně koncertu. 

 

6. ročník 

 

Žák: věnuje pozornost kvalitě tónu. Zvládá obtížnější smyky: legato přes struny, řadové staccato, 

spiccato a jejich kombinace. Upevňuje jistotu při hře v polohách a ve výměnách. Dle svých 

schopností využívá vibrato. Techniku levé ruky rozšiřuje nácvikem trylků a dvojhmatů. Interpretuje 

skladby různých slohových období. Dle svých schopností rozvíjí paměť a je schopen samostatného 

studia lehkých skladeb. Procvičuje hru z listu na snadných skladbách. Žák se aktivně zapojuje do 

uměleckého a kulturního dění ve městě (vystupuje  na vernisážích, výchovných koncertech atp.). 

  

Postupová zkouška: 2 stupnice (dur a moll) dvou oktávové s přechodem do III. polohy s akordy, 1 

etuda, 2 skladby odlišného charakteru nebo 1 věta z concertina, případně koncertu. 

 

7. ročník 

 

Žák: dále prohlubuje kvalitu tónu. Zvládá základní smyky a jejich kombinace a dle individuálních 

schopností využívá obtížnější smyky. Disponuje technickou zběhlostí (hra v rychlejších tempech).  

Zvládá rytmicky náročnější hru a pohotově se orientuje v notovém zápisu v rozsahu I.- III. polohy. 

Ovládá probrané polohy a jejich výměny (I. – V.). Využívá jednoduchou dvojhmatovou  techniku. 

Zdokonaluje vibrato. Prohlubuje kvalitu přednesové stránky hry a zdokonaluje hru z listu.  Je 

schopen zahrát snadnou skladbu zadanou k samostatnému studiu. 
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Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem  nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

 

   Hra na housle – II. stupeň 

       Týdenní dotace 

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

Hra na housle 1 1 1 1 

Volitelné předměty: Smyčcový soubor* 1-2 1-2 1-2 1-2 

                                 Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2 -5 2 -5 2-5 2 - 5 

8 - 20 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu/Smyčcový soubor – viz kap. 6.22 

ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu/Smyčcový soubor nebo Sborový 

zpěv. O hodinové dotaci a zařazení do předmětu z oblasti  Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový 

zpěv rozhoduje učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák 

navštěvovat více volitelných předmětů. 

  

1. ročník 

 

Žák: disponuje vyspělejší tónovou kulturou. Rozvíjí techniku pravé ruky. Umí využívat všechny části 

smyčce a zdokonaluje výměnu smyku. Zkvalitňuje výrazovou stránku hry s využitím dynamiky a dle 

individuálních schopností rozvíjí hudební paměť. Dbá na intonační přesnost v rámci užívaných 

poloh. Rozvíjí zběhlost prstů a disponuje poměrně kvalitním vibratem. Využívá jednoduchou 

dvojhmatovou techniku. 

 

Postupová zkouška: 2 stupnice (dur a moll) tří oktávové s akordy, 1 etuda,  1 skladba závažnějšího 

charakteru (např. věta z koncertu, sonáty, apod.) nebo 2 skladby odlišného charakteru. 

 

2. ročník 

 

Žák: dále rozvíjí tónovou kulturu. Soustřeďuje se na kvalitu výměny smyku a uplatňuje osvojené 

smyky včetně spiccata. Kvalitnější vibrato je součástí jeho hudebního projevu. Zdokonaluje 

intonaci v rozsahu osvojených poloh a umí uplatnit prstovou zběhlost. Rozvíjí dvojhmatovou 
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techniku a zdokonaluje výrazovou stránku hry, přičemž využívá dynamické odstíny a frázování. 

Orientuje se v hudebních útvarech. 

 

Postupová zkouška: 2 stupnice (dur a moll) tří oktávové s akordy, 1 etuda, 1 skladba závažnějšího 

charakteru (např. věta z koncertu, sonáty, apod.) nebo 2 skladby odlišného charakteru. 

 

3. ročník 

 

Žák: je schopen důsledné sluchové sebekontroly a dbá na kvalitu tónu. Uplatňuje kvalitní výměnu 

smyku a rozvíjí techniku pravé ruky s využitím osvojených smyků včetně spiccata a sautillé. 

Zdokonaluje orientaci na hmatníku s využitím vyšších poloh a jejich výměn. Soustřeďuje se na 

intonační přesnost zejména ve vyšších polohách. Disponuje prstovou zběhlostí a ovládá náročnější 

dvojhmatovou techniku. Dbá na výrazovou stránku hry s využitím dynamických odstínů hry, 

agogiky, kvalitního vibrata  a frázování. Je schopen interpretovat zpaměti rozsáhlejší skladby. 

  

Postupová zkouška: 2 stupnice (dur a moll) tří oktávové s akordy, 1 etuda, 1 skladba závažnějšího 

charakteru (např. věta z koncertu, sonáty, apod.) nebo 2 skladby odlišného charakteru. 

 

4. ročník 

 

Žák: disponuje kultivovaným tónem. Ovládá  přednesovou stránku hry v bohatém dynamickém 

spektru a chápe hudební frázování a správně ho realizuje. Je veden k samostatnému studiu. 

Osvojuje si zásady samostatné domácí přípravy. Je schopen hry z listu (po předchozí vizuální 

přípravě) na odpovídající úrovni obtížnosti. Studuje orchestrální party ve spolupráci s učitelem. Je 

všestranně připraven pro uplatnění v hudebním životě a má široký hudební obzor na základě 

zkušeností získaných v sólové i komorní hře. 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.6  Studijní zaměření Hra na violoncello 

Hra na violoncello – I. stupeň 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na violoncello 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty: Smyčcový soubor**    1-2 1-2 1-2 1-2 

                                 Sborový zpěv*** 1 1 1 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-3 2-3 2-3 3-6 3-6 2-5 2-5 

16-31 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap. 6.21 ŠVP 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu/Smyčcový soubor – viz kap. 6.22 

ŠVP. 

***  - Osnovy předmětu Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu/Smyčcový soubor nebo Sborový 

zpěv. O hodinové dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu/Smyčcový 

soubor nebo Sborový zpěv rozhoduje učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky 

školy může žák navštěvovat více volitelných předmětů. 

Přípravné studium 

Žák: popíše svůj nástroj. Zvládá správné držení nástroje. Se správně postavenou levou rukou hraje 

v základní poloze. Používá klidné vedení smyčce a základní smyky. Hraje jednoduché lidové písně 

zpaměti.     

Talentová zkouška:  2 lidové nebo dětské písně. 

1. ročník 

 

Žák: ovládá stupnice v základní poloze. Zvládá hru přes struny a hru staccato a legato. Hraje v 

základní poloze složitější rytmické útvary. Uvědoměle pracuje se základní dynamikou a při hře 

rozlišuje náladu skladby. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur s akordy, 1 etuda, 1 přednesová skladba s doprovodem, 1 píseň. 
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2. ročník 

 

Žák: uplatňuje intonační sebekontrolu. Využívá znalost detaché a martelé. Hraje stupnice 

v širokých polohách. Zvládá základní polohu s odklonem nahoru i dolů. Při hře kontroluje kvalitu 

tónu, intonaci a vedení frází. Přednesové skladby hraje zpaměti. 

 

Postupová zkouška:  stupnice s akordy, 1 etuda, 1 přednesová skladba s doprovodem zpaměti, 1 

píseň. 

   

3. ročník 

 

Žák: zvládá hru durových a mollových stupnic přes 2 oktávy a to také v široké poloze včetně 

rozložených akordů. Samostatně pracuje s tónem a v rámci tónové kultury používá vibrato. Zvládá 

základní výměny mezi polohami na jedné struně. Používá dynamiku včetně hry crescendo                   

a decrescendo. Samostatně naladí svůj hudební nástroj. Na základě získaných teoretických i 

praktických dovedností je schopen vytvořit jednoduchý doprovod. Žák chápe nutnost pravidelného 

cvičení. 

 

Postupová zkouška:  stupnice dur i moll s akordy, 1 etuda, 1 přednesová skladba s doprovodem 

zpaměti, 1 píseň. 

 

4. ročník 

 

Žák: pracuje s kvalitou tónů – vibrato a dynamické odstíny. Využívá přirozené flažolety. Zvládá 

základní smyky a jejich kombinace. Zapojuje se do komorní a souborové hry. Ovládá hru v nižších 

polohách včetně zvládnutí zvukové stránky nástroje a vlastního hudebního výrazu. Žák hraje 

v souboru nebo v orchestru, kde se chová tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří 

přátelskou a tvůrčí atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur a moll s akordy, 1 etuda, 1 přednesová skladba s doprovodem 

zpaměti, 1 píseň. 

 

5. ročník 

 

Žák: zvládá hru vybraných stupnic přes 3 oktávy. Orientuje se v tenorovém klíči. Hraje v polohách. 

Využívá zpěvnost violoncellového tónu. Hraje jednoduché party z listu. Ovládá hru jednoduchých 

dvojhmatů. Je schopen rozdílně interpretovat skladby jednotlivých stylových období a zvládne 

uvědoměle využívat získané technické dovednosti při jejich interpretaci. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur a moll s akordy, 1 etuda, 2 přednesové skladby odlišného 

charakteru, přičemž nejméně 1 je s doprovodem zpaměti. 
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6. ročník 

 

Žák: upevňuje hru stupnic přes 3 oktávy a rozloženými akordy a jednodušších dvojhmatových 

stupnic přes 1 oktávu. Bezpečně se pohybuje po polohách a zvládá i základní palcovou polohu. 

Hraje skladby různých stylových období a různých žánrů. Při interpretaci klade důraz na zachování 

stylově správné interpretace při využití svého osobitého stylu hry. Je schopen hrát z listu snazší 

skladby, což využívá i při souhře a při poznávání hudební literatury. Žák se aktivně zapojuje do 

uměleckého a kulturního dění ve městě (vystupuje  na vernisážích, výchovných koncertech atp.). 

Umí samostatně pracovat. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur a moll s akordy, 1 etuda, 2 skladby odlišného charakteru, přičemž 

nejméně 1 je s doprovodem zpaměti. 

 

 7. ročník 

 

Žák: upevňuje získané dovednosti. Při hře na violoncello dodržuje správné interpretační zásady hry 

stylových období a žánrů. Zvládá pomocí analýzy a syntézy samostatně nastudovat jednodušší 

skladbu. Kromě basového klíče používá i tenorový a houslový klíč. Samostatně zhodnotí vlastní 

výkon. Při hře používá svůj osobitý hudební projev. V rámci souhry s jinými hudebními nástroji je 

schopen vytvořit hudební doprovod. 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

 

Hra na violoncello – II. stupeň 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na violoncello 1 1 1 1 

Volitelné předměty: Smyčcový soubor* 1-2 1-2 1-2 1-2 

                                 Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-5 2-5 2-5 2-5 

8-20 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu/Smyčcový soubor – viz kap. 6.22 

ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 
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Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu/Smyčcový soubor nebo Sborový 

zpěv. O hodinové dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový 

zpěv rozhoduje učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák 

navštěvovat více volitelných předmětů. 

 

1. ročník 

 

Žák: disponuje vyspělou tónovou kulturou. Zkvalitňuje výrazovou stránku hry s využitím dynamiky 

a dle individuálních schopností rozvíjí hudební paměť. Upevňuje hru v palcových polohách a hru 

dvojhmatů. Dbá na intonační přesnost v rámci užívaných poloh. V návaznosti na získané vědomosti 

samostatně tvoří prstoklady. Rozvíjí i nadále pohotovost při hře z listu.  

 

Postupová zkouška: stupnice dur a moll s akordy, 1 etuda, 1 skladba závažnějšího charakteru nebo 

2 skladby odlišného charakteru (žánru).   

 

2. ročník 

 

Žák: dále rozvíjí tónovou kulturu.  Rozšiřuje smykovou techniku o virtuózní smyky. Zdokonaluje 

intonaci v rozsahu osvojených poloh a při hře uplatňuje prstovou zběhlost. Se znalostí zásad 

odpovídající interpretace hraje skladby různých stylových období a žánrů. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur a moll s akordy, 1 etuda, 1 skladba závažnějšího charakteru nebo 

2 skladby odlišného charakteru (žánru). 

 

3. ročník 

 

Žák: je schopen důsledné sluchové sebekontroly a dbá na kvalitu tónu. Uplatňuje kvalitní 

smykovou techniku. Zdokonaluje orientaci na hmatníku s využitím vyšších poloh a jejich výměn. 

Soustřeďuje se na intonační přesnost. Disponuje prstovou zběhlostí a ovládá náročnější 

dvojhmatovou techniku. Dbá na výrazovou stránku hry s využitím dynamických odstínů hry, 

agogiky, kvalitního vibrata a frázování. Je schopen interpretovat zpaměti rozsáhlejší skladby. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur a moll s akordy, 1 etuda, 1 skladba závažnějšího charakteru nebo 

2 skladby odlišného charakteru (žánru). 

 

4. ročník 

 

Žák: využívá obtížnější způsoby smyku. Samostatně pracuje s kvalitou tónu. Samostatně nastuduje 

skladby přiměřené obtížnosti. Má vlastní názor na slyšenou interpretaci skladeb různých stylových 

období a žánrů. Zapojuje se do souborů nejrůznějšího obsazení. Aktivně spolupracuje při volbě 

skladeb vhodných k interpretaci. 
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Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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 6.7   Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu 

Hra na zobcovou flétnu – I. stupeň 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty:  

                  oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

   1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 2 3 3 2 2 

16 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap. 6.21 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

 

Přípravné studium 

Žák: umí držet nástroj, správně dýchat a tvořit tón. Ovládá noty a hmaty v rozsahu jedné oktávy. 

Dovede opakovat po učiteli snadné rytmické  a melodické útvary. 

Talentová zkouška:  žák předvede získané znalosti a zahraje 1 píseň zpaměti. 

 

1. ročník 

 

Žák: umí držet nástroj. Ovládá tvoření tónu a zvládá čtení not. Používá správné hmaty pro 

jednotlivé tóny. Hraje v celých, půlových, čtvrťových  a osminových hodnotách  

 

Postupová zkouška: stupnice C dur, lidová píseň z not, lidová píseň zpaměti. 

 

 2. ročník 

 

Žák: ovládá hru legato. Zvládá čtení not v rozšířeném rozsahu. Umí hmaty půltónů. Hraje v různých 

taktech tečkovaný rytmus (jeden a půl doby). 

 

Postupová zkouška: stupnice s křížkem, nebo béčkem, lidová píseň z not, přednesová skladba. 

 

3. ročník 

 

Žák: ovládá základní artikulace (legato, staccato). Umí hmaty tónů v celém rozsahu nástroje. Hraje 

jednoduché rytmy s šestnáctinami. Používá enharmonickou záměnu. Žák hraje v souboru nebo 
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v orchestru, kde se chová tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí 

atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, tónický kvintakord s obraty, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 

 

4. ročník 

 

Žák:  se orientuje  v jednoduchých hudebních útvarech. Dokáže hrát z listu  i  zpaměti. Umí 

stupnice a akordy. Dovede hrát v duu i triu. Zvládá práci s dechem. Žák chápe nutnost 

pravidelného cvičení. Dokáže vnímat náladu skladby. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, 2 cvičení z not, přednes s doprovodem 

jiného nástroje. 

 

5. ročník 

 

Žák: umí durové a mollové stupnice,  kvintakordy s obraty, D7, zm7. Ovládá hru v souboru. Reaguje 

na dynamická znaménka. Hraje složitější rytmy s ligaturami. Použije své znalosti při hře na altovou 

zobcovou flétnu. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, zm7, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 

 

6. ročník 

 

Žák: hraje těžší prstová cvičení. Dovede hrát z listu. Zkombinuje hru na různé druhy zobcové flétny. 

Nastuduje samostatně těžší skladbu. Hraje v souboru. Dokáže reagovat na gesto dirigenta.  

 

Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, zm7, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 

 

7. ročník 

 

 Žák: pozná náladu skladby a předvede ji. Umí hrát z listu. Uplatní své znalosti a dovednosti v celém 

rozsahu nástroje. Orientuje se v hudebních útvarech. 

 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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Hra na zobcovou flétnu – II. stupeň  

 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 

Volitelné předměty:    

                oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1 1 1 1 

             Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-4 2-4 2-4 2-4 

8-16 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více 

volitelných předmětů. 

 

 1. a 2. ročník 

 

Žák: je schopen si vytvořit názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů. 

Navazuje na dosavadní studium. Hraje tóny s dynamickým odstíněním. Používá správnou 

artikulaci. 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7,  2 etudy – rychlá a pomalá, 

1 přednesová skladba s doprovodem klavíru. 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák: je vybaven širokým spektrem technických a výrazových znalostí a zkušeností. Umí zahrát z 

listu, v komorní hře či v orchestru. Dovede interpretovat těžší přednesová díla. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7,  2 etudy – rychlá a pomalá, 

1 přednesová skladba s doprovodem klavíru. 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.8    Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu 

 

 

Hra na příčnou flétnu – I. stupeň 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty:  

                   oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

   1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 2 3-4 3-4 2-3 2-3 

16-20 

 

 *  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap.6.21 ŠVP. 

 **  - Osnovy předmětu oblast z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

    

Žák navštěvuje od 4. ročníku předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu. O hodinové dotaci a 

zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu rozhoduje učitel. Po dohodě s vyučujícím 

a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více volitelných předmětů. 

 

Přípravné studium 

 

Žák: podle možností hraje na zobcovou flétnu nebo na příčnou flétnu se zahnutou hlavicí. Zahraje  

podle not písničky v rozsahu jedné oktávy, je  schopen ji zahrát i s doprovodem jiného nástroje – 

klavír, flétna.  

 

Talentová zkouška : žák zahraje 3 písničky nebo cvičení ze školy. 

 

1. ročník 

 

Žák: hraje na flétnu se zahnutou hlavicí nebo na zobcovou flétnu. Vytvoří si správné návyky při hře 

– držení nástroje, postoj, tvorba tónu, nátisk. Umí hmaty tónů c1 – c3. Zahraje jednoduché lidové 

písně podle sluchu. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem nebo lidová píseň. 

 

2. ročník 

 

Žák: hraje na flétnu se zahnutou hlavicí nebo na zobcovou flétnu. Umí zahrát tóny do d3  jak 

legato,tak i staccato. Má správný postoj, nátisk i nasazení tónu. 
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Postupová zkouška: 1 stupnice, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

 3. ročník 

 

Žák: hraje na flétnu se zahnutou hlavicí nebo na zobcovou flétnu. Umí zahrát tóny po e3. Zahraje 

sám jednoduchou skladbu z listu. Dokáže zahrát v duu s učitelem i s doprovodem klavíru. Žák 

chápe nutnost pravidelného cvičení. Dokáže vnímat náladu skladby. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice, 2 cvičení,1 přednesová skladba s klavírem. 

 

4. ročník 

 

Žák: hraje již na flétnu s rovnou hlavicí. Umí bez problémů zahrát tóny po f3  tenuto, legato, 

staccato. Dokáže hrát podle znamének dynamiky. Umí hrát ritardando. Žák hraje v souboru nebo 

v orchestru, kde se chová tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí 

atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice s akordem, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

5. ročník 

  

Žák:  dodržuje základní návyky při hře na flétnu. Ovládá hmaty  do g3 a umí základní hmaty 

půltónů. Dokáže hrát tenuto, legato, staccato. Pracuje samostatně s dynamickými znaménky. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice s akordem, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

6. ročník 

Žák: umí doladit tóny směrem nahoru i dolů. Hraje tóny do a3. Umí zahrát melodické ozdoby – 

nátryl, trylek, mordent. Zahraje z listu skladby na úrovni 1. ročníku. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice s akordem, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

7. ročník 

 

Žák: má vytvořenou představu krásného nosného tónu a snaží se jí přiblížit. Zahraje náročnější 

technické pasáže. Ovládá hmaty tónů chromaticky od c1 po h3. Dovede nastudovat samostatně 

přednesovou skladbu nebo etudu. 

 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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Hra na příčnou flétnu – II. stupeň 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 

Volitelné předměty:     

                 oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1 1 1 1 

              Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-4 2-4 2-4 2-4 

8-16 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více 

volitelných předmětů. 

    

 

1. a 2. ročník 

 

Žák: dodržuje všechny zásady pro tvorbu krásného, nosného flétnového tónu. Umí vystavět 

hudební frázi, rozlišuje stylový výraz různých skladeb. Využívá dynamiky, tempových rozlišení, 

frázování a agogických změn, orientuje se v notovém zápise.    

 

Postupová zkouška: 1 stupnice s akordy, 2 etudy odlišného rázu, přednes s doprovodem klavíru či 

jiného nástroje. 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák: umí frázovat skladby z oblasti jazzové hudby. Hraje pohotově z listu. Umí nastudovat 

samostatně přiměřeně obtížnou skladbu. Hraje v komorních souborech nebo orchestrech. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice s akordy, 2 etudy odlišného rázu, přednes s doprovodem klavíru či 

jiného nástroje. 

 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.9    Studijní zaměření Hra na klarinet 

 

 Hra na klarinet – I. stupeň 

 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty: 

oblast Hra na nástroj v kolektivu ** 

   1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 2 3 3 2 2 

16 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap.6.21 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

 

 

Přípravné studium 

Žák: umí popsat části nástroje a ví, jak o nástroj pečovat (složit a  rozložit). Ovládá základní návyky 

a dovednosti (držení těla a nástroje, práce s dechem  a jazykem).  Zahraje jednoduché lidové písně 

v šalmajovém rejstříku. 

Talentová zkouška:  žák předvede získané znalosti a zahraje 1 píseň zpaměti. 

 

1. ročník 

 

Žák: umí sestavit  nástroj, pojmenuje jeho jednotlivé části a umí provádět jeho základní údržbu. 

Dbá na uvolněný postoj a držení nástroje, správnou polohu rukou a prstů. Umí  tvořit tón, správně 

využívá funkcí rtů a jazyka při hře. Ovládá funkci bránice prostřednictvím dechových cvičení. 

Vydržuje tóny v přirozené poloze klarinetu. Neustále sleduje kulturu tónu a dbá na kvalitu nasazení 

tónu. Tóny e, f, h1, c2 cvičí oběma malíky. 

 

Postupová zkouška : 1 stupnice, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem nebo lidová píseň. 

 

2. ročník 

 

Žák: zdokonaluje kulturu tónu. Procvičuje různé druhy artikulace-tenuto, legato, staccato. Hraje 

stupnice v základních dynamických odstínech. 
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Rozvíjí schopnost hry z listu. Rozšiřuje tónový rozsah od e do c3. Hraje tóny vydržovaně  p-f-p. 

Nabyté schopnosti zúročuje při hře duet a trií. Dokáže vnímat náladu skladby. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

3. ročník 

 

Žák: rozvíjí tónovou kulturu a dbá na zvukovou vyrovnanost ve všech rejstřících. Zrychluje hru ve 

staccatu. Rozvíjí výrazovou stránku hry -dynamiku, agogiku. Zvládá hru lehčích melodických ozdob 

(opora, příraz, nátryl a portamento). Postupně rozšiřuje rozsah až po e3. Zvládá rytmicky přesně 

hru tečkovaného rytmu. Zrychluje hru stupnic. Zvládá čtení notového zápisu v osminovém taktu a 

taktu alla breve. Procvičuje hru v artikulacích. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

4. ročník 

 

Žák: zdokonaluje hru ve volnějších tempech (adagio, lento apod.). Rozvíjí dynamiku při hře. 

Nacvičuje těžší melodické ozdoby(trylek, obal apod.). Hraje jednoduché swingové a rockové 

skladbičky. Na volných přednesových skladbách rozvíjí a kultivuje svůj hudební projev. Zvládá 

oktávovou transpozici. Žák chápe nutnost pravidelného cvičení. Žák hraje v souboru nebo 

v orchestru, kde se chová tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí 

atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice s akordem, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

5. ročník 

 

Žák: dbá na zvukovou vyrovnanost ve všech rejstřících. Je schopen zahrát různé rytmické figury v 

osminových a šestnáctinových hodnotách. Zrychluje hru ve staccatu  a kombinuje legato a staccato 

při hře. Interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů. Podle svých individuálních 

schopností a dovedností využívá všechny artikulační a hudebně výrazové prostředky -legato, 

staccato, intervalové i  akordické skoky.  

 

Postupová zkouška: 1 stupnice s akordem, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

6. ročník 

 

Žák: stále zlepšuje kulturu tónu. Ovládá jednoduché frázování a výslovnost   v jazzové hudbě. 

Rozšiřuje rozsah a zkvalitňuje ozev spodních a vrchních tónů. Hodnotí objektivně svůj výkon a 
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výkon svých spolužáků. Rozšiřuje hmatovou techniku s využitím pomocných hmatů. Interpretuje 

přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů. Zvládá oktávovou transpozici.  

 

Postupová zkouška: 1 stupnice s akordem, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

7. ročník 

 

Žák: se podle svých se schopností připravuje na absolventský koncert, nebo závěrečnou zkoušku. 

Opakuje transpozice a rozšiřuje svůj rozsah a zkvalitňuje ozev všech tónů. Používá základní i 

pomocné hmaty. Využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti. Hodnotí 

objektivně svůj výkon a výkon svých spolužáků. Dokáže zhodnotit kvalitu jednotlivých složek své 

hry. Umí si vyhledat skladbu podle vlastního výběru a samostatně ji nastudovat. 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

 

   Hra na klarinet – II. stupeň 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na klarinet 1 1 1 1 

Volitelné předměty:     

oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1-2 1-2 1-2 1-2 

               Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-5 2-5 2-5 2-5 

8-20 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

 

Žák navštěvuje buď předmět Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové dotaci a 

zařazení do předmětu Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje učitel. Po dohodě 

s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více volitelných předmětů. 

 

1. ročník 

 

Žák: opakuje transpozice a rozšiřuje svůj rozsah a zkvalitňuje ozev všech tónů. Používá základní i 

vedlejší hmaty. Využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti. Hodnotí 
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objektivně svůj výkon a výkon svých spolužáků. Dokáže zhodnotit kvality jednotlivých složek své 

hry. Umí si vyhledat skladbu podle vlastního výběru a samostatně ji nastudovat. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá, 

1 přednesová skladba s klavírem. 

2. ročník 

   

Žák: neustále se snaží o kultivaci tónu. Je schopen hrát větší intervalové a akordické skoky v 

rychlejších tempech. Systematicky dbá na intonační jistotu a zvukovou vyrovnanost ve všech 

polohách nástroje. S pomocí učitele rozpoznává charakter skladby a její členění. Vnímá logiku 

skladby (předvětí, závětí, melodické fráze). Zdokonaluje a více využívá výrazové prostředky 

(portamenta, odtahy, dynamické kontrasty). Zvládá již dobře hru jednodušších skladeb z listu. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice s T5, zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá, 1 

přednesová skladba s klavírem. 

3. ročník 

 

Žák: disponuje již poměrně kvalitním a širokým tónem ve všech polohách klarinetu. Je schopen 

kontroly intonace a kvality tónu i v rychlejším tempu. Propojuje všechny artikulační a výrazové 

prostředky. S pomocí učitele nacvičuje hru vibrata. Je schopen zahrát kratší přednesové skladby 

zpaměti. Dobře interpretuje swingové, popové, rockové skladby a  orientuje se ve způsobu 

frázování jednotlivých stylů. Je schopen hrát samostatně svůj part ve větším ansámblu. Pohotově 

se orientuje v notovém zápisu. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá, 

1 přednesová skladba s klavírem. 

4.ročník 

 

Žák: se zaměřuje na měkké tvoření tónu a jeho stálou kultivaci. Je schopen hrát vyrovnaným 

tónem ve všech polohách klarinetu. Umí zahrát velké intervalové skoky s intonační jistotou. 

Neustále zlepšuje artikulační stránku hry a  využívá všechny výrazové prostředky. Rozvíjí techniku 

hry (využívá rytmických artikulací, střídání legata, tenuta , staccata při nácviku melodických frází). 

Je schopen užívat většinu melodických ozdob a oktávovou transpozici. Využívá vibráta jako 

výrazového prostředku. 

 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.10   Studijní zaměření Hra na saxofon 

Hra na saxofon – I. stupeň 

 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na saxofon 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty: 

           oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

   1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 2 3 3 2 2 

16 

    

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap.6.21 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

  

Přípravné studium 

 

Žák: umí popsat části nástroje a ví, jak o nástroj pečovat (složit a  rozložit). Ovládá základní návyky 

a dovednosti (držení těla a nástroje, práce s dechem a jazykem).  Orientuje se v základních 

technických prvcích (nátisk, nasazení tónu,  prstová technika). Umí hrát legato a detaché v rozsahu 

c1 – c2. Zahraje stupnici C dur a kvintakord v daném rozsahu. V daném rozsahu zahraje 

jednoduché národní písně. 

 

Talentová zkouška: žák předvede získané znalosti a zahraje 1 píseň zpaměti. 

1. ročník 

Žák: umí sestavit nástroj, pojmenovat jeho  jednotlivé části, provádět  jeho základní údržbu. Dbá 

na uvolněný postoj a držení nástroje, správnou polohu rukou a prstů. Umí tvořit tón, správně 

využívá funkci rtů a jazyka při hře, bránici a využívá k tomu dechová cvičení. Vydržuje tóny v  první 

a druhé oktávě. Neustále sleduje kulturu tónu a dbá na kvalitu nasazení tónu. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem nebo lidová píseň. 

 

2. ročník 

 

Žák: dále zdokonaluje kulturu tónu. Procvičuje různé druhy artikulace-tenuto, legato, staccato. 

Hraje stupnice v základních dynamických odstínech. 
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Rozvíjí schopnost hry z listu. Rozšiřuje tónový rozsah od c1 do c3. Hraje tóny vydržovaně  p - f - p. 

Nabyté schopnosti zúročuje při hře duet a trií. Zvládá základy rockového a swingového frázování. 

Je schopen hry s doprovodem cd. 

 

Postupová zkouška : 1 stupnice, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

3. ročník 

 

Žák: rozvíjí tónovou kulturu a dbá na zvukovou vyrovnanost ve všech rejstřících a uvolněnost 

nátisku. Zrychluje hru ve staccatu. Rozvíjí výrazovou stránku hry – dynamiku a agogiku. Zvládá hru 

lehčích melodických ozdob (opora ,příraz, nátryl a portamento). Postupně rozšiřuje rozsah až po 

e3. Zvládá rytmicky přesně hru tečkovaného rytmu. Zrychluje hru stupnic. Zvládá čtení notového 

zápisu v osminovém taktu a taktu alla breve. Procvičuje hru v artikulacích. Žák hraje v souboru 

nebo v orchestru, kde se chová tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a 

tvůrčí atmosféru v kolektivu. Dokáže vnímat náladu skladby. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

4. ročník 

 

Žák: zdokonaluje hru ve volnějších tempech (adagio, lento apod.). Rozvíjí dynamiku při hře. 

Nacvičuje těžší melodické ozdoby (trylek, obal apod.). Je schopen zahrát jednoduché swingové a 

rockové skladbičky. Na volných přednesových skladbách rozvíjí a kultivuje svůj hudební projev. 

Zvládá oktávovou transpozic. Je schopen hry v ansámblu. Žák chápe nutnost pravidelného cvičení. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice s akordem, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

5. ročník 

 

Žák: samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu a interpretuje přiměřeně obtížné skladby 

různých stylů a žánrů. Využívá výrazové prostředky v hudbě popové, swingové a jazzové. Podle 

svých individuálních schopností a dovedností využívá všechny artikulační a hudebně výrazové 

prostředky - legato, staccato, intervalové i   akordické skoky, kombinace legata se staccatem. 

 

Postupová zkouška: 1  stupnice s akordem, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

6. ročník 

 

Žák: ovládá kvintakordy, dominantní septakordy, zmenšené septakordy. Neustále usiluje o 

zkvalitňování tónu. Dbá na správnou výslovnost T, D.  Učí se rytmicky dokonalé přesnosti. Rozšiřuje 



Školní vzdělávací program  Základní umělecká škola Svitavy 

 

Stránka 59 z 142 

 

rozsah a ozev spodních a vrchních tónů. Zdokonaluje frázování a soustavně kontroluje intonaci. 

Rozvíjí čtení z listu. Rozšiřuje hmatovou techniku s využitím pomocných hmatů. Hraje v orchestru. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice s akordem, 2 cvičení, 1 přednesová skladba s klavírem. 

 

7. ročník 

 

Žák: ovládá zpaměti dur a moll stupnice, kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy. Pracuje 

na výslovnosti a nátiskové stabilitě. Interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů 

podle svých individuálních schopností. Zkvalitňuje hru z listu. Umí si vyhledat skladbu podle 

vlastního výběru a samostatně ji nastudovat. Při hře v orchestru poslouchá spoluhráče a dbá na 

intonačně a rytmicky dobrý výsledek celku. 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

   Hra na saxofon – II. stupeň 

 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na saxofon 1 1 1 1 

Volitelné předměty:     

oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1-2 1-2 1-2 1-2 

              Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-5 2-5 2-5 2-5 

   8-20 

 

  * - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

  **  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více 

volitelných předmětů. 

1. ročník 

Žák: navazuje na poznatky z dřívějšího studia. Stále se snaží o kultivaci tónu. Pracuje na rozvíjení 

nátiskové a dechové techniky. Je  schopen sebekontroly (intonace, nátisk). Zpřesňuje a rozvíjí 
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techniku hry. Rozvíjí artikulační a hudebně výrazové prostředky (legato, staccato, intervalové          

a akordické skoky, kombinace legata se staccatem). Zahraje skladby různých stylových období. Je 

schopen hry v souboru a  interpretace nejjednodušších způsobů frázování v taneční a jazzové 

hudbě. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá, 

1 přednesová skladba s klavírem. 

2. ročník 

 

Žák: se neustále snaží o kultivaci tónu. Je schopen hrát větší intervalové a akordické skoky v 

rychlejších tempech. Systematicky dbá na intonační jistotu a zvukovou vyrovnanost ve všech 

polohách nástroje. S pomocí učitele rozpoznává charakter skladby a její členění. Vnímá logiku 

skladby (předvětí, závětí, melodické fráze). Zdokonaluje a více využívá výrazové prostředky 

(portamenta, odtahy, dynamické kontrasty). Zvládá již dobře hru jednodušších skladeb z listu. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá, 

1 přednesová skladba s klavírem. 

3. ročník 

 

Žák: disponuje již poměrně kvalitním a širokým tónem ve všech polohách. Je schopen kontroly 

intonace a kvality tónu i v rychlejším tempu. Propracovává všechny artikulační a výrazové 

prostředky. S pomocí učitele nacvičuje hru vibrata. Je schopen zahrát kratší přednesové skladby 

zpaměti. Poměrně dobře interpretuje swingové, popové, rockové skladby a  orientuje se ve 

způsobu frázování jednotlivých stylů. Je schopen hrát samostatně svůj part ve větším ansámblu. 

Pohotově se orientuje v notovém zápisu. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá, 

1 přednesová skladba s klavírem. 

4. ročník 

 

Žák: se zaměřuje na měkké tvoření tónu a jeho stálou kultivaci. Je schopen hrát vyrovnaným 

tónem ve všech polohách nástroje. Umí zahrát velké intervalové skoky s intonační jistotou. 

Neustále zlepšuje artikulační stránku hry a  využívá všechny výrazové prostředky. Rozvíjí techniku 

hry (využívá rytmické artikulace, střídání legata, tenuta, staccata při nácviku melodických frází). Je 

schopen užívat většinu melodických ozdob a oktávovou transpozici. Využívá vibrato jako výrazový 

prostředek. 

 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.11   Studijní zaměření Hra na trubku 

Hra na trubku – I. stupeň  

                       Týdenní dotace 

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

Hra na trubku 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty: 

oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

  1 1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 3 3 3 2 2 

17 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap.6.21 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

 

Přípravné studium 

 

Žák: umí držet nástroj, správně dýchat a tvořit tón. Ovládá noty a hmaty v rozsahu čisté kvinty. 

Dovede opakovat po učiteli snadné rytmické  a melodické útvary. 

 

Talentová zkouška: žák předvede získané znalosti a zahraje 1 píseň zpaměti. 

 

1. ročník 

 

Žák: využívá základní návyky a dovednosti, dále rozvíjí návyky získané v přípravném studiu, pokud 

ho absolvoval. Učí se správnému dýchání. Osvojuje si základy správného tvoření tónu, nasazování 

nátrubku na rty, držení nástroje a postoj při hře. Je schopen hry v celých, půlových a čtvrťových 

hodnotách. Zahraje podle svých individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu. Dokáže 

vnímat náladu skladby. 

 

Postupová zkouška: stupnice C dur, lidová píseň z not, lidová píseň zpaměti. 

   

2. ročník 

 

Žák: využívá základní návyky a dovednosti, používá základní technické prvky. Orientuje se 

v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu. Zahraje podle svých individuálních 

schopností zpaměti jednoduchou skladbu. Hraje jednoduché melodie podle sluchu. Uplatňuje se 

podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem. Umí hrát legato, staccato. 

Dodržuje rytmické členění skladeb při hře s jiným nástrojem. 
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Postupová zkouška : stupnice s křížkem nebo béčkem, lidová píseň z not, přednesová skladba. 

 

3. ročník 

 

Žák: využívá základní návyky a dovednosti, používá základní technické prvky. Zahraje podle svých 

individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu. Hraje jednoduché melodie podle sluchu. 

Uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem. Zvládá hru z listu a 

hru jednoduchých rytmických útvarů v pomalém tempu. Žák chápe nutnost pravidelného cvičení. 

Dokáže reagovat na gesta dirigenta. Žák hraje v souboru nebo v orchestru, kde se chová 

tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, tónický kvintakord s obraty, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 

 

4. ročník 

 

Žák: využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu 

tónu. Umí číst noty a zná základní hmaty včetně půltónů, využívá enharmonickou záměnu. Využívá 

dynamiku, tempové rozlišení, frázování v přiměřeném rozsahu. Samostatně nastuduje přiměřeně 

obtížnou skladbu. Uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem, 

v souboru, nebo orchestru. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, 2 cvičení z not, přednes s doprovodem 

jiného nástroje. 

 

5. ročník 

 

Žák: zvládá hru skladeb v rychlejším tempu. Dbá na kvalitu tónů. Rozvíjí schopnost hry z listu. 

Nadechuje se na určených místech, aby využil dechovou techniku. Zapojuje se do komorní nebo 

souborové hry. Orientuje se v hudebních útvarech. 

 

Postupová zkouška : stupnice dur, moll, kvintakord, D7, 2 cvičení z not, přednes s doprovodem 

jiného nástroje. 

 

6. ročník 

 

Žák: rozpozná kvalitu nových skladeb a umí rozpoznat jejich hodnotu. Upraví rozsah dle svých 

nátiskových schopností.Dbá na intonační čistotu, frázování, dynamiku a tempová označení. 

Zdokonalí hru z listu. Zapojuje se do komorní nebo souborové hry.  
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Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, zm7,2 cvičení z not, přednes s doprovodem 

jiného nástroje. 

 

7. ročník 

 

Žák: zohledňuje kvalitu tónu v dynamice. Užívá správné návyky při dýchání. Zvládá tvorbu 

melodického frázování. Respektuje rytmický zápis a přesně jej interpretuje. Zvládá bohatost 

hudebního projevu a základy interpretace v různých stylových obdobích. 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

Hra na trubku – II. stupeň  

  

       Týdenní dotace 

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

Hra na trubku 1 1 1 1 

Volitelné předměty:     

oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1-2 1-2 1-2 1-2 

              Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-5 2-5 2-5 2-5 

8-20 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více 

volitelných předmětů. 

 

1. a 2. ročník 

 

Žák: hraje na trubku v rozsahu g – g2. Navrhne vlastní dynamiku ke skladbě a svůj návrh zdůvodní. 

Zahraje z listu předložený part z komorní nebo orchestrální hry. Samostatně nastuduje sólovou 

skladbu. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá, 

1 přednesová skladba s klavírem. 
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 3. a 4. ročník 

Žák: využívá získaných znalostí, dovedností a zkušeností při nácviku sólových skladeb a při práci 

v souborech a orchestrech. Má přehled při hře z listu. Umí nacvičit melodické ozdoby. Rozvíjí 

hudební paměť na vybraných skladbách. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá, 

1 přednesová skladba s klavírem. 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.12  Studijní zaměření Hra na tenor 

 

Hra na tenor – I. stupeň 

 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na tenor 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty:  

oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

  1 1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 3 3 3 2 2 

17 

  

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap.6.21 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

    

 

Přípravné studium 

 

Žák: umí držet nástroj, správně dýchat a tvořit tón. Ovládá noty a hmaty v rozsahu čisté kvinty. 

Dovede opakovat po učiteli snadné rytmické a melodické útvary. 

 

Talentová zkouška: žák předvede získané znalosti a zahraje 1 píseň zpaměti.  

1. ročník 

 

Žák: má základní návyky a dovednosti. Orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich 

notovém zápisu. Zahraje podle svých individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu. 

Hraje jednoduché melodie podle sluchu. Uplatní se podle svých schopností a dovedností v souhře 

s dalším nástrojem. 

 

Postupová zkouška: stupnice C dur,lidová píseň z not, lidová píseň zpaměti. 

 

2. ročník 

 

Žák: uplatní základní návyky a dovednosti, použije základní technické prvky. Orientuje se 

v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu. Zahraje podle svých individuálních 

schopností zpaměti jednoduchou skladbu. Dokáže zahrát jednoduché melodie podle sluchu. 

Uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem. Umí hrát legato  a 

staccato. Dodržuje rytmické a tempové členění skladeb pomocí souhry s klavírem. 
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Postupová zkouška: stupnice s křížkem nebo béčkem, lidová píseň z not, přednesová skladba. 

 

3. ročník 

 

Žák: obohacuje návyky a dovednosti o nové technické prvky. Zahraje podle svých individuálních 

schopností zpaměti jednoduchou skladbu. Hraje jednoduché melodie podle sluchu. Uplatňuje se 

podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem nebo v souboru. Zvládá hru 

z listu a hru jednoduchých rytmických útvarů v pomalém tempu. Žák hraje v souboru nebo 

v orchestru, kde se chová tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí 

atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, tónický kvintakord s obraty, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 

 

4. ročník 

 

Žák: využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu 

tónu. Realizuje dynamiku, tempové rozlišení a frázování v přiměřeném rozsahu. Samostatně 

nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu. Uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře 

s dalším nástrojem, v souboru  nebo orchestru. Žák chápe nutnost pravidelného cvičení. Dokáže 

vnímat náladu skladby. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, 2 cvičení z not, přednes s doprovodem 

jiného nástroje. 

 

5. ročník 

  

Žák: zvládá hru skladeb v rychlejším tempu. Dbá na kvalitu tónů. Rozvine schopnost hry z listu. 

Nadechuje se na určených místech, aby využil dechovou techniku. Zapojuje se do komorní nebo 

souborové hry. Dokáže reagovat na gesta dirigenta. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, 2 cvičení z not, přednes s doprovodem 

jiného nástroje. 

 

6. ročník 

 

Žák: rozpozná kvalitu nových skladeb a umí rozpoznat jejich hodnotu. Upraví rozsah dle svých 

nátiskových schopností. Dbá na intonační čistotu, frázování, dynamiku a tempová označení. 

Zdokonalí hru z listu. Zapojuje se do komorní nebo souborové hry.  
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Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, zm7, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 

 

 7. ročník 

 

Žák: zohledňuje kvalitu tónu v dynamice. Užívá správné návyky při dýchání. Zvládá tvorbu 

melodického frázování. Respektuje rytmický zápis a přesně jej interpretuje. Zvládá bohatost 

hudebního projevu a základy interpretace v různých stylových obdobích. 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

 

 

Hra na tenor – II. stupeň 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na tenor 1 1 1 1 

Volitelné předměty:     

oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1-2 1-2 1-2 1-2 

              Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-5 2-5 2-5 2-5 

8-20 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

** - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více 

volitelných předmětů. 

 

1. a  2. ročník 

 

Žák: hraje na tenor v rozsahu g-g2. Navrhne vlastní dynamiku ke skladbě  a svůj návrh zdůvodní. 

Zahraje z listu předložený part z komorní  nebo orchestrální hry. Samostatně nastuduje sólovou 

skladbu. 
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Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5,zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá, 1 

přednesová skladba s klavírem. 

 

3. a 4. ročník 

Žák: využívá získaných znalostí, dovedností a zkušeností při nácviku sólových skladeb a při práci 

v souborech a orchestrech. Má přehled při hře z listu. Umí nacvičit melodické ozdoby. Rozvíjí 

hudební paměť na vybraných skladbách. Orientuje se v hudebních útvarech. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá,  

1 přednesová skladba s klavírem. 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.13        Studijní zaměření Hra na trombón 

 

 

Hra na trombón – I. stupeň 

 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na trombón 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty:  

oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

  1 1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 3 3 3 2 2 

17 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap.6.21 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

   

 

Přípravné studium 

 

Žák: umí držet nástroj, správně dýchat a tvořit tón. Ovládá noty a polohy v rozsahu čisté kvinty. 

Dovede opakovat po učiteli snadné rytmické a melodické útvary. 

 

Talentová zkouška:  žák předvede získané znalosti a zahraje 1 píseň zpaměti. 

1. ročník  

 

Žák: má základní návyky a dovednosti. Orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich 

notovém zápisu. Zahraje podle svých individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu. 

Hraje jednoduché melodie podle sluchu. Uplatní se podle svých schopností a dovedností v souhře 

s dalším nástrojem. 

 

Postupová zkouška: stupnice C dur, lidová píseň z not, lidová píseň zpaměti. 

 

2. ročník 

 

Žák: uplatní  osvojené základní návyky a dovednosti a použije základní technické prvky. Orientuje 

se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu. Zahraje podle svých 

individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu. Dokáže zahrát jednoduché melodie podle 

sluchu. Uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem. Umí hrát 

legato, staccato. Dodržuje rytmické a tempové členění skladeb pomocí souhry s klavírem. 
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Postupová zkouška: stupnice s křížkem nebo béčkem, lidová píseň z not, přednesová skladba. 

 

3. ročník 

 

Žák: obohacuje návyky a dovednosti o nové technické prvky. Zahraje podle svých individuálních 

schopností zpaměti jednoduchou skladbu. Hraje jednoduché melodie podle sluchu. Uplatňuje se 

podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem nebo v souboru. Zvládá hru 

z listu a hru jednoduchých rytmických útvarů v pomalém tempu. Žák hraje v souboru nebo 

v orchestru, kde se chová tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí 

atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, tónický kvintakord s obraty, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 

 

4. ročník 

 

Žák: využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu 

tónu. Realizuje dynamiku, tempové rozlišení, frázování v přiměřeném rozsahu. Samostatně 

nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu. Uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře 

s dalším nástrojem, v souboru nebo orchestru. Žák chápe nutnost pravidelného cvičení. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, 2 cvičení z not, přednes s doprovodem 

jiného nástroje. 

 

5. ročník 

 

Žák: zvládá hru skladeb v rychlejším tempu. Dbá na kvalitu tónů. Rozvine schopnost hry z listu. 

Nadechuje se na určených místech, aby využil dechovou techniku. Zapojuje se do komorní nebo 

souborové hry. Dokáže reagovat na gesto dirigenta. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7,2 cvičení z not, přednes s doprovodem 

jiného nástroje. 

 

6. ročník 

 

Žák: rozpozná kvalitu nových skladeb a umí rozpoznat jejich hodnotu. Upraví rozsah dle svých 

nátiskových schopností. Dbá na intonační čistotu, frázování, dynamiku a tempová označení. 

Zdokonalí hru z listu. Zapojuje se do komorní nebo souborové hry.  

 

Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, zm7, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 



Školní vzdělávací program  Základní umělecká škola Svitavy 

 

Stránka 71 z 142 

 

7. ročník 

 

Žák: zohledňuje kvalitu tónu v dynamice a užívá správné návyky při dýchání. Zvládá tvorbu 

melodického frázování. Respektuje rytmický zápis a přesně jej interpretuje. Zvládá bohatost 

hudebního projevu a základy interpretace v různých stylových obdobích. 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

 

Hra na trombón – II. stupeň 

 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na trombón 1 1 1 1 

Volitelné předměty:     

oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1 1 1 1 

              Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-4 2-4 2-4 2-4 

8-16 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více 

volitelných předmětů. 

 

1. a 2. ročník 

 

Žák: hraje na trombon v rozsahu  f-f2. Navrhne vlastní dynamiku ke skladbě a svůj návrh zdůvodní. 

Zahraje z listu předložený part z komorní nebo orchestrální hry. Samostatně nastuduje sólovou 

skladbu. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá, 

1 přednesová skladba s klavírem. 
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3. a 4. ročník 

 

Žák: využívá získaných znalostí, dovedností a zkušeností při nácviku sólových skladeb a při práci 

v souborech a orchestrech. Má přehled při hře z listu. Umí nacvičit melodické ozdoby. Rozvíjí 

hudební paměť na vybraných skladbách. 

 

Postupová zkouška : 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá, 

1 přednesová skladba s klavírem.  

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.14      Studijní zaměření Hra na lesní roh 

 

Hra na lesní roh – I. stupeň 

 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na lesní roh 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty:  

oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

  1 1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 3 3 3 2 2 

17 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap.6.21 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP.   

 

 

Přípravné studium 

 

Žák: umí držet nástroj, správně dýchat a tvořit tón. Ovládá noty a hmaty v rozsahu čisté kvinty. 

Dovede opakovat po učiteli snadné rytmické  a melodické útvary. 

 

Talentová zkouška:  žák předvede získané znalosti a zahraje 1 píseň zpaměti. 

 

1. ročník 

 

Žák: má základní návyky a dovednosti. Orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich 

notovém zápisu. Zahraje podle svých individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu. 

Hraje jednoduché melodie podle sluchu. Uplatní se podle svých schopností a dovedností v souhře 

s dalším nástrojem. 

 

Postupová zkouška: stupnice C dur, lidová píseň z not, lidová píseň zpaměti. 

 

2. ročník 

 

Žák: uplatní základní návyky a dovednosti, použije základní technické prvky. Orientuje se 

v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu. Zahraje podle svých individuálních 

schopností zpaměti jednoduchou skladbu. Dokáže zahrát jednoduché melodie podle sluchu. 

Uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem. Umí hrát legato   a 
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staccato. Dodržuje rytmické a tempové členění skladeb pomocí souhry s klavírem. Dokáže vnímat 

náladu skladby. 

 

Postupová zkouška: stupnice s křížkem nebo béčkem, lidová píseň z not, přednesová skladba. 

 

3. ročník  

 

Žák: obohacuje návyky a dovednosti o nové technické prvky. Zahraje podle svých individuálních 

schopností zpaměti jednoduchou skladbu. Hraje jednoduché melodie podle sluchu. Uplatňuje se 

podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem, nebo v souboru. Zvládá hru 

z listu  a hru jednoduchých rytmických útvarů v pomalém tempu. Žák hraje v souboru nebo 

v orchestru, kde se chová tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí 

atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, tónický kvintakord s obraty, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 

 

4. ročník 

 

Žák: využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu 

tónu. Realizuje dynamiku, tempové rozlišení a frázování v přiměřeném rozsahu. Samostatně 

nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu. Uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře 

s dalším nástrojem, v souboru  nebo orchestru. Žák chápe nutnost pravidelného cvičení. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, 2 cvičení z not, přednes s doprovodem 

jiného nástroje. 

 

5. ročník 

 

Žák: zvládá hru skladeb v rychlejším tempu a dbá na kvalitu tónů. Rozvine schopnost hry z listu. 

Nadechuje se na určených místech, aby využil dechovou techniku. Zapojuje se do komorní nebo 

souborové hry. Dokáže reagovat na gesto dirigenta. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, zm7, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 

 

6. ročník 

  

Žák: rozpozná kvalitu nových skladeb a umí rozpoznat jejich hodnotu. Upraví rozsah dle svých 

nátiskových schopností. Dbá na intonační čistotu, frázování, dynamiku a tempová označení. 

Zdokonalí hru z listu. Zapojuje se do komorní nebo souborové hry.  
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Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, zm7, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 

 

7. ročník 

 

Žák: zohledňuje kvalitu tónu v dynamice a užívá správné návyky při dýchání. Zvládá tvorbu 

melodického frázování. Respektuje rytmický zápis a přesně jej interpretuje. Zvládá bohatost 

hudebního projevu a základy interpretace v různých stylových obdobích. 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

 

Hra na lesní roh – II. stupeň 

 

 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na lesní roh 1 1 1 1 

Volitelné předměty:     

oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1 1 1 1 

              Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-4 2-4 2-4 2-4 

8-16 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více 

volitelných předmětů. 

 

 

1. a  2. ročník 

 

Žák: hraje na lesní roh v rozsahu f – f2. Navrhne vlastní dynamiku ke skladbě a svůj návrh zdůvodní. 

Zahraje z listu předložený part z komorní nebo orchestrální hry. Samostatně nastuduje sólovou 

skladbu. 
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Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá, 

1 přednesová skladba s klavírem. 

 

3. a 4. ročník 

Žák: využívá získaných znalostí, dovedností a zkušeností při nácviku sólových skladeb a při práci 

v souborech a orchestrech. Má přehled při hře z listu. Umí nacvičit melodické ozdoby. Rozvíjí 

hudební paměť na vybraných skladbách. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur s T5, D7,  1 stupnice moll s T5, zm7, 2 etudy – rychlá a pomalá, 

1 přednesová skladba s klavírem. 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program  Základní umělecká škola Svitavy 

 

Stránka 77 z 142 

 

6.15     Studijní zaměření hra na tubu 

 

 Hra na tubu – I. stupeň 

 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na tubu 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty:  

oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

  1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 3 3 3 2 2 

17 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap.6.21 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

 

 

Přípravné studium 

 

Žák: umí držet nástroj, správně dýchat a tvořit tón. Ovládá noty a polohy v rozsahu čisté kvinty. 

Dovede opakovat po učiteli snadné rytmické  a melodické útvary. 

 

Talentová zkouška: žák předvede získané znalosti a zahraje 1 píseň zpaměti.  

 

1. ročník 

 

Žák: má základní návyky a dovednosti. Orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich 

notovém zápisu. Zahraje podle svých individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu. 

Hraje jednoduché melodie podle sluchu. Uplatní se podle svých schopností a dovedností v souhře 

s dalším nástrojem. 

 

Postupová zkouška: stupnice C dur (B dur), 1 lidová píseň z not a 1 lidová píseň zpaměti. 

 

2. ročník 

 

Žák: uplatní základní návyky a dovednosti a umí použít základní technické prvky. Orientuje se 

v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu. Zahraje podle svých individuálních 

schopností zpaměti jednoduchou skladbu. Dokáže zahrát jednoduché melodie podle sluchu. 
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Uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem. Umí hrát legato   a 

staccato. Dodržuje rytmické a tempové členění skladeb pomocí souhry s klavírem. 

  

Postupová zkouška: stupnice s křížkem nebo béčkem, lidová píseň z not, přednesová skladba. 

 

3. ročník 

 

Žák: obohacuje návyky a dovednosti o nové technické prvky. Zahraje podle svých individuálních 

schopností zpaměti jednoduchou skladbu. Hraje jednoduché melodie podle sluchu. Uplatňuje se 

podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem nebo v souboru. Zvládá hru 

z listu a hru jednoduchých rytmických útvarů v pomalém tempu. Žák hraje v souboru nebo 

v orchestru, kde se chová tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí 

atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, tónický kvintakord s obraty, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 

 

4. ročník 

 

Žák: využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu 

tónu. Realizuje dynamiku, tempové rozlišení a frázování v přiměřeném rozsahu. Samostatně 

nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu. Uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře 

s dalším nástrojem, v souboru nebo orchestru. Žák chápe nutnost pravidelného cvičení. 

Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, 2 cvičení z not, přednes s doprovodem 

jiného nástroje. 

 

5. ročník 

 

Žák: zvládá hru skladeb v rychlejším tempu. Dbá na kvalitu tónů. Učí se hrát z listu. Nadechuje se 

na určených místech, aby využil dechovou techniku. Zapojuje se do komorní nebo souborové hry. 

Dokáže reagovat na gesto dirigenta. 

 

Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, zm7, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 

 

6. ročník 

 

Žák: rozpozná kvalitu nových skladeb a umí rozpoznat jejich hodnotu. Umí upravit rozsah dle svých 

nátiskových schopností. Dbá na intonační čistotu, frázování, dynamiku a tempová označení. 

Zdokonalí hru z listu. Zapojuje se do komorní nebo souborové hry.  
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Postupová zkouška: stupnice dur, moll, kvintakord, D7, zm7, 2 cvičení z not, přednes 

s doprovodem jiného nástroje. 

 

7.ročník 

 

Žák: umí zohlednit kvalitu tónu v dynamice. Užívá správné návyky při dýchání. Zvládá tvorbu 

melodického frázování a respektuje rytmický zápis a přesně jej interpretuje. Zvládá bohatost 

hudebního projevu a základy interpretace v různých stylových obdobích. 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

 

Hra na tubu – II. stupeň 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na tubu 1 1 1 1 

Volitelné předměty:     

oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1 1 1 1 

              Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-4 2-4 2-4 2-4 

8-16 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více 

volitelných předmětů. 

 

 

1. a 2. ročník 

 

Žák: hraje na tubu v rozsahu F- f1. Navrhne vlastní dynamiku ke skladbě a svůj návrh zdůvodní. 

Zahraje z listu předložený part z komorní nebo orchestrální hry. Samostatně nastuduje sólovou 

skladbu. 
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Postupová zkouška: 1 stupnice dur + T5, D7,  1 stupnice moll + T5, zm7, 2 etudy – rychlá a 

pomalá,1 přednesová skladba s klavírem. 

 

 

3. a 4. ročník 

Žák: využívá získaných znalostí, dovedností a zkušeností při nácviku sólových skladeb a při práci 

v souborech a orchestrech.Má přehled při hře z listu. Umí nacvičit melodické ozdoby. Rozvíjí 

hudební paměť na vybraných skladbách. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur + T5, D7,  1 stupnice moll + T5, zm7, 2 etudy – rychlá a 

pomalá,1 přednesová skladba s klavírem.  

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.16     Studijní zaměření Hra na kytaru 

 

  Hra na kytaru – I. stupeň 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty: Kytarový soubor**    1-2 1-2 1-2 1-2 

                                 Sborový zpěv***    1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 2 3-6 3-6 2-5 2-5 

16-28 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap.6.21 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu/Kytarový soubor – viz kap. 6.22 ŠVP. 

***  - Osnovy předmětu Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák od 4. ročníku navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu/ Kytarový soubor, 

Sborový zpěv nebo jiný předmět Hry na nástroj v kolektivu. O hodinové dotaci a zařazení do 

volitelných předmětů rozhoduje učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy 

může žák navštěvovat více volitelných předmětů. 

 

 

Přípravné studium 

 

Žák: dokáže popsat nástroj a dbá na správné držení nástroje i posazení. Zahraje jednoduchá 

rytmická cvičení a písně podle notopisu. Využívá poznatků získaných v teoretické přípravě PHV. 

Hraje palcem pravé ruky na basových strunách.  

        

Talentová zkouška:  1–2 lidové písně. 

 

1. ročník 

 

Žák: zvládá správné držení nástroje. Hraje prsty pravé ruky (palec a prsty) v úhozu apoyando při 

přechodu na další strunu. Hraje v úhozu tirando a orientuje se v 1. poloze. Zvládá základní úhozy. 

Hraje jednohlasé melodie  a snadné sólové skladby. Hraje jednoduché akordy. 

  

Postupová zkouška: 1 durová stupnice zpaměti, 2 akordy rozloženě zpaměti, 1 technické cvičení 

nebo etuda, 1 přednesová skladba nebo lidová píseň zpaměti. 
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2. ročník  

 

Žák: hraje v úhozu apoyando a tirando. Hraje dvojhmaty a snadné trojhmaty. Hraje stupnice v 1. 

poloze s použitím prázdných strun. Umí hrát s dynamickým odstíněním (p, mf, f). Umí spojit 

orientaci v 1. poloze s notovým zápisem. Hraje jednoduché akordy trojhlasé i čtyřhlasé. 

Postupová zkouška: 2 stupnice s akordy – zpaměti, 1 etuda, 1–2 přednesové skladby nebo písně 

zpaměti. 

 

3. ročník  

Žák: hraje dvojhlas a jednoduchý trojhlas v současném úhozu prstů pravé ruky podle individuálních 

možností žáka. Umí se orientovat na hmatníku do 5. polohy na dvou strunách. Hraje stupnice v 1. 

poloze. Hraje kadence bez použití barré. Hraje jednoduché akordické doprovody písní. Používá 

základní dynamické odstínění. Žák chápe nutnost pravidelného cvičení. Dokáže vnímat náladu 

skladby. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll – zpaměti, 1 kadence dur a 1 kadence moll –

zpaměti, 1 etuda, 2 přednesové skladby nebo doprovod k písni, 1 zpaměti. 

 

4. ročník  

Žák: používá plynulou výměnu poloh na hmatníku. Orientuje se do 5. polohy. Hraje dvouoktávové 

stupnice typové s výměnou poloh i bez výměny poloh. Používá malé barré. Hraje doprovody 

k písním podle akordových značek v základní poloze. Používá základní tónové rejstříky- sul 

ponticello, sul tasto. Žák hraje v souboru nebo v orchestru, kde se chová tolerantně, respektuje 

výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll s kadencemi – zpaměti, 1 etuda, 1 duo 

s učitelem, 2 přednesové skladby, 1 zpaměti. 

 

5. ročník  

Žák: umí použít velké barré v kadencích. Hraje přirozené flažolety. Orientace ve vyšších polohách je 

spojena s uvědomělým čtením notopisu. Umí hrát staccato. Hraje složitější rytmy (tečkovaný, 

triola, synkopa). 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll s příslušnými kadencemi – zpaměti, 2 etudy 

různého technického charakteru, 2 přednesové skladby různého stylového období, 1 zpaměti. 
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6. ročník 

  

Žák: rozkládá akordy v různých úhozových a rytmických variantách. Hraje legáto a melodické 

ozdoby. Orientuje se po hmatníku do 7. polohy. Používá akcenty, staccato a dynamiku, používá 

rejstříky. Žák se aktivně zapojuje do uměleckého a kulturního dění ve městě (vystupuje se 

souborem  na vernisážích, výchovných koncertech atp.). Dokáže reagovat na gesto dirigenta. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll  1 kadence dur a 1 kadence moll k příslušné 

stupnici – zpaměti,1 delší nebo 2 kratší s různým technickým a rytmickým zaměřením, 2 

přednesové skladby různého stylového období zpaměti. 

 

 

 7. ročník  

Žák: hraje stupnice dur a moll ve všech tóninách. Hraje přirozené flažolety.Používá hru vibrata. 

Zvládá hru snadnějších legát (vzestupného i odtažného). Rozlišuje hlavní zásady interpretace 

skladeb různých stylových období a žánrů. 

Žák ukončí studium I.stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

   

 

 

Hra na kytaru – II. stupeň 

 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na kytaru 1 1 1 1 

Volitelné předměty:    Kytarový soubor* 1 1 1 1 

                                    Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

                oblast Hra na nástroj v kolektivu* 1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2-5 2-5 2-5 2-5 

8-20 

 

*  - Osnovy předmětu z oblast Hra na nástroj v kolektivu a Kytarový soubor – viz kap. 6.22 

ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 
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Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu/Kytarový soubor nebo Sborový 

zpěv. O hodinové dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový 

zpěv rozhoduje učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák 

navštěvovat více volitelných předmětů. 

 

1. ročník 

 

 Žák: hraje stupnice dur a moll jednohlasé v rozsahu 2 a 3 oktáv s nácvikem prstových variant pravé 

ruky v rychlejším tempu. Hraje intervalové stupnice – terciové. Hraje podle akordových značek. 

Hraje přirozené flažolety. Zvládá hru legáta (vzestupného i odtažného). Používá kytarové rejstříky a 

uplatňuje se při hře v komorních (souborových) uskupeních. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll – typová, dvou – tříoktávová, jednohlasá – 

zpaměti, 1 kadence dur a 1 kadence moll – k příslušné stupnici – zpaměti, 2 etudy s různým 

technickým charakterem, 2 přednesové skladby různého stylového období zpaměti. 

 

2. ročník  

 Žák: hraje stupnice dur a moll jednohlasé v rozsahu 2 a 3 oktáv s nácvikem prstových variant pravé  

ruky v rychlejším tempu. Hraje intervalové stupnice  oktávové a terciové. Hraje doprovody podle 

akordických značek. Rozlišuje hlavní zásady interpretace skladeb různých stylových období  a 

žánrů. Uplatňuje se při hře v komorních (souborových) uskupeních. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll – typová, dvou – tříoktávová, jednohlasá – 

zpaměti, 1 kadence dur a 1 kadence moll – k příslušné stupnici – zpaměti, 2 etudy s různým 

technickým charakterem, 2 přednesové skladby různého stylového období zpaměti. 

 

 3. ročník 

Žák: hraje legáta ve větších skupinách a melodické ozdoby. Hraje doprovody písní z listu. Využívá 

hru zpaměti. Používá hru vibrata. Používá kytarové rejstříky. Uplatňuje se při hře v komorních (i 

souborových) seskupeních. Orientuje se v hudebních útvarech. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll – typová, dvou – tříoktávová, jednohlasá – 

zpaměti, 1 kadence dur a 1 kadence moll – k příslušné stupnici – zpaměti, 2 etudy s různým 

technickým charakterem,2 přednesové skladby různého stylového období zpaměti. 

 

4. ročník  

Žák: rozkládá akordy v různých úhozových a rytmických variantách. Hraje legáta a melodické 

ozdoby. Používá akcenty, staccato a dynamiku. Používá rejstříky využívá hru zpaměti. Uplatňuje se 

při hře v komorních (souborových) uskupeních. 
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Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.16.1     Studijní zaměření Hra na baskytaru 

 

Hra na baskytaru – I. stupeň 

 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na baskytaru 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty: 

oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

   1 1 1 1 

            Sborový zpěv***    1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 2 3-5 3-5 2-4 2-4 

16-24 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap. 6.21 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

***  - Osnovy předmětu Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více 

volitelných předmětů. 

 

Přípravné studium 

 

Žák: dokáže popsat nástroj a dbá na správné držení nástroje i posazení. Používá notaci v basovém 

klíči. Zahraje jednoduchá rytmická cvičení a písně podle notopisu. Využívá poznatků získaných v 

teoretické přípravě PHV. Hraje prsty  pravé ruky na všech strunách.         

 

Talentová zkouška:  1–2 lidové písně. 

 

1. ročník 

 

Žák: zvládá správné držení nástroje. Hraje prsty pravé ruky v úhozu tirando a orientuje se v 1. 

poloze. Hraje prstová cvičení a jednohlasé melodie. 

  

Postupová zkouška: 1 durová stupnice zpaměti, 2 akordy rozloženě zpaměti, 1 technické cvičení 

nebo etuda, 1 přednesová skladba nebo lidová píseň zpaměti. 
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2. ročník  

Žák: hraje v úhozu apoyando a tirando. Hraje stupnice v 1. poloze s použitím prázdných strun. Umí 

hrát s dynamickým odstíněním (p, mf, f). Umí spojit orientaci v 1. poloze s notovým zápisem. Hraje 

jednoduché rozložené akordy. 

 

Postupová zkouška: 2 stupnice s rozloženými akordy – zpaměti, 1 etuda, 1–2 přednesové skladby 

nebo písně zpaměti. 

 

3. ročník  

Žák: Umí se orientovat na hmatníku do 5. polohy na dvou strunách. Hraje stupnice v 1. až 5. 

poloze. Hraje rozložené akordy ke stupnicím. Hraje jednoduché melodie v duu s učitelem. Používá 

základní dynamické odstínění. Žák chápe nutnost pravidelného cvičení. Dokáže vnímat náladu 

skladby. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll s rozloženými akordy – zpaměti, 1 etuda, 2 

přednesové skladby - 1 zpaměti. 

 

4. ročník  

Žák: používá plynulou výměnu poloh na hmatníku. Orientuje se do 5. polohy na všech strunách. 

Hraje dvouoktávové stupnice typové. Hraje doprovody k písním podle akordových značek 

v základní poloze. Používá základní tónové rejstříky- sul ponticello, sul tasto. Žák hraje v souboru 

nebo v orchestru, kde se chová tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a 

tvůrčí atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll s kadencemi – zpaměti, 1 etuda, 1 duo 

s učitelem, 2 přednesové skladby, 1 zpaměti. 

 

5. ročník  

Žák: umí použít rozložené akordy podle akordových značek. Hraje přirozené flažolety. Orientace ve 

vyšších polohách je spojena s uvědomělým čtením notopisu. Umí hrát staccato. Hraje složitější 

rytmy (tečkovaný, triola, synkopa). 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll s příslušnými kadencemi – zpaměti, 2 etudy 

různého technického charakteru, 2 přednesové skladby různého stylového období, 1 zpaměti. 
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6. ročník 

  

Žák: rozkládá akordy v různých úhozových a rytmických variantách. Hraje legato a melodické 

ozdoby. Orientuje se po hmatníku do 7. polohy. Používá akcenty, staccato a dynamiku, používá 

rejstříky. Dokáže reagovat na gesto dirigenta. 

 

Postupová zkouška: 1 stupnice dur a 1 stupnice moll  1 kadence dur a 1 kadence moll k příslušné 

stupnici – zpaměti,1 delší nebo 2 kratší etudy s různým technickým a rytmickým zaměřením, 2 

přednesové skladby různého stylového období zpaměti. 

 

 7. ročník  

Žák: hraje stupnice dur a moll ve všech tóninách. Hraje přirozené flažolety.Používá hru vibrata. 

Zvládá hru snadnějších legát (vzestupného i odtažného). Rozlišuje hlavní zásady interpretace 

skladeb různých stylových období a žánrů. 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

 

Hra na baskytaru II. stupeň  

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na baskytaru 1 1 1 1 

Volitelné předměty:     

oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1 1 1 1 

              Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-4 2-4 2-4 2-4 

8-16 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více 

volitelných předmětů. 
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 Přípravné studium  

 

Žák: předvede zúžený i rozšířený prstoklad a rozhodne o jeho užití, např. při hře stupnic a 

jednoduchých melodií. Předvede úhoz za pomoci dvou prstů a účinné tlumení strun. Zahraje 

durové a mollové stupnice ve dvou oktávách. Přečte a zahraje noty odpovídající rozsahu hmatníku  

Přečte jednodušší rytmický útvar, zahraje z notového zápisu i z paměti jednodušší melodie.  

 

Talentová zkouška: stupnice v I. poloze, dvě etudy a přednesová skladba nebo lidová píseň 

            

1. ročník 

            

Žák: zahraje molové a durové stupnice, T5, T6 , zmenšený septakord, dominantní septakord. Zná 

jejich prstoklady na hmatníku, orientuje se v typických baskytarových figurách (R´n´R, blues, latin). 

Rozezná odlišnosti v osminovém, triolovém a šestnáctinovém frázování a dokáže je zahrát z not  

s akcenty. Je schopen nástroj naladit, seřídit ladění oktáv. Aktivně se zapojuje do kolektivní 

interpretace. 

 

Postupová zkouška: durová stupnice a mollová stupnice, dvě etudy, přednesová skladba 

 

2. ročník 

           

Žák: hraje durové a mollové stupnice, seznámí se s církevními stupnicemi. Zahraje z not transkripce 

basových doprovodů a melodií střední obtížnosti. Zahraje ve volnějším tempu vlastní doprovod 

(čtvrťové a osminové noty) z akordových značek. Při hře s doprovodem přizpůsobí frázování 

(osminové, triolové, šestnáctinové) do daného žánru. Předvede možnosti ozvučení nástroje.  

 

Postupová zkouška: durová a mollová stupnice s rozloženými akordy, dvě etudy a přednesová 

skladba 

        

3. ročník  

          

Žák: zahraje výměny poloh v rozšířeném prstokladu. Zahraje stupnice přes 2 oktávy a jejich 

intervaly v terciích a kvintách. Chápe základní  harmonické spoje, použije výrazové prostředky 

(příklep, odtrh, glissando). Orientuje se v tempech triolových a šestnáctinových rytmů.  

 

Postupová zkouška: durová a mollová stupnice v rozsahu dvou oktáv s rozloženými akordy, dvě 

etudy rozdílných charakterů, přednesová skladba 
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 4. ročník 

 

Žák: zahraje výměny poloh a orientuje se v  rozsahu nástroje. Orientuje se v hudebních žánrech dle 

specifik. Předvede další pokročilé techniky hry na nástroj (např. flažolety, vícehlas, slap, tapping). 

Uplatňuje se v kolektivní interpretaci. Chápe harmonický rozbor skladby. Přizpůsobí a aplikuje 

odlišné techniky hry na vícestrunné a bezpražcové nástroje. Připravuje se na absolventský koncert. 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.16.2     Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru 

 

 

Hra na elektrickou kytaru I. stupeň 

 

 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na elektrickou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty: 

oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

   1 1 1 1 

            Sborový zpěv***    1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 2 3-5 3-5 2-4 2-4 

16-24 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap.6.21 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

***  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více 

volitelných předmětů. 

 

Přípravné studium 

 

Žák: používá správné postavení rukou, správně sedí. Dbá na čistotu hry v I. poloze. Rozlišuje 

jednoduché rytmické útvary. Zahraje jednoduché durové a mollové akordy. Dbá na správné držení 

trsátka. Rozlišuje dynamické změny. 

 

Talentová zkouška: stupnice v I. poloze, dvě etudy nebo lidové písně 

 

 

1.ročník 

 

Žák: hraje jednoduché akordy dur a moll , hraje v I. poloze až III. poloze. Správně drží nástroj a 

zvládá jeho ovládání. Orientuje se při hře z not. Používá tempových a dynamických změn. 

 

Postupová zkouška: durová stupnice, dvě etudy a přednesová skladba 
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2.ročník 

 

Žák: při doprovodu využije základních harmonických funkcí. Naladí si nástroj, hraje durové, 

mollové a pentatonické stupnice. Předvede správné postavení pravé a levé ruky. 

 

Postupová zkouška: 2 stupnice s rozloženými akordy – zpaměti, 1 etuda, 1–2 přednesové skladby 

nebo písně zpaměti. 

 

3.ročník 

 

Žák: využívá hru v I. – V. poloze. Zvládá tečkovaný rytmus , orientuje se v notovém zápisu. Žák 

zahraje jednoduchý doprovod. Hraje prsty i trsátkem. Hraje durové, mollové a pentatonické 

stupnice. Využívá hru legato. 

 

Postupová zkouška: durová a mollová stupnice v rozsahu dvou oktáv, dvě etudy a přednesová 

skladba 

 

 

4.ročník 

 

Žák: hraje akordy barré, používá přirozené flažolety. Využívá základní kytarové efekty jako - 

overdrive, chorus, wah pedál. Orientuje se v I. – VII. poloze. Používá dynamické změny a dbá na 

přesnou artikulaci. 

 

Postupová zkouška: durová a mollová stupnice s rozloženými akordy, dvě etudy odlišných 

charakterů a přednesová skladba 

 

 

5.ročník 

 

Žák: hraje stupnice durové, mollové a pentatonické v rozsahu dvou oktáv. Zahraje improvizaci v 

tóninách do dvou křížků a dvou béček. Dbá na dynamické změny. Vyzná se v základních 

akordových značkách. Hraje přirozené flažolety. 

 

Postupová zkouška: durová a mollová stupnice s akordy, zmenšeným septakordem a dominantním 

septakordem, dvě etudy a přednesová skladba 

 

 

6.ročník 

 

Žák: rozlišuje hudební styly – rock, blues, jazz, pop. Využívá dynamiku, dbá na rytmickou přesnost. 
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Využívá tappingovou techniku. Orientuje se v akordech a zvládá harmonizaci jednoduchých písní 

Využívá vytahování strun. 

 

Postupová zkouška: durová a mollová stupnice s rozloženými akordy, zmenšený septakord a 

dominantní septakord, dvě etudy rozdílných charakterů, přednesová skladba 

 

7.ročník 

Žák: zahraje z listu jednoduché melodie a vytvoří jednoduchý akordický doprovod, rozlišuje 

dynamické změny ve skladbě, orientuje se ve složitějších rytmických útvarech, své znalosti 

uplatňuje ve školních souborech a připravuje se na absolventský koncert 

 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

Hra na elektrickou kytaru – II. stupeň 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na elektrickou kytaru 1 1 1 1 

Volitelné předměty:     

oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1 1 1 1 

              Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-4 2-4 2-4 2-4 

8-16 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové dotaci a 

zařazení do předmětu Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje učitel. Po dohodě 

s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více volitelných předmětů. 

 

 

Přípravný ročník  

 

Žák: předvede hru jednoduchých melodií a rytmických doprovodů, prokáže znalost akordických 

značek a not, hraje na hmatníku v I., II. a III. poloze, správně drží nástroj, předvede základy jeho 

ovládání 
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1. ročník 

 

Žák: zahraje moll a dur akordy, zmenšený septakord, spolupracuje při aranžování skladeb, pracuje 

s dynamikou předvede různé styly kytarové hry 

 

2. ročník  

 

Žák: zahraje z listu i zpaměti skladby různých žánrů, použije kytarové efekty, vytvoří vlastní typy 

doprovodů, dokáže improvizovat a tvořit sóla.  

 

3. ročník  

 

Žák: interpretuje skladby světových kytaristů, použije techniku „slide“, legáto, bending. Osvojí si 

zásady pódiové prezentace a vystupování.  

 

4. ročník 

 

Žák: je schopen vytvořit vlastní zvuk a přizpůsobit jej danému žánru v technice hry předvede 

ohýbání tónu, hammering, hraje a improvizuje v libovolných tóninách. 

 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.17      Studijní zaměření Hra na bicí nástroje 

 

 

Hra na bicí nástroje – I. stupeň 

 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty: 

oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

  1 1 1 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 3 3 3 2-3 2-3 

17-19 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap.6.21 ŠVP. 

** - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

     

 

Přípravné studium 

 

Žák: zvládá repetovat vytleskávané rytmické skupiny a správně rytmizuje říkadla. 

 

Talentová zkouška: rytmické cvičení obsahující celou, půlovou a čtvrťovou notu. 

 

1. ročník 

 

Žák: ovládá jednoduché etudy na malý bubínek ve 4/4 a 3/4 ,2/4 taktu. Zvládá správné sezení za 

soupravou. Umí používat správné držení paliček. 

 

Postupová zkouška: etuda obsahující problematiku hraní osminových a čtvrťových not a pomlk a 

správného rukokladu. 

 

2. ročník 

 

Žák: zvládá etudy na malý buben většího rozsahu v rychlejším tempu. Umí používat rytmus + break 

ve 4/4 taktu. 

 

Postupová zkouška: etuda obsahující problematiku hraní osminových a šestnáctinových not a 

pomlk a správného rukokladu. 
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3. ročník 

 

Žák: se dobře orientuje v osminových  čtvrťových a šestnáctinových notách. Umí jednoduché etudy 

na soupravu a základní rockové rytmy v obměnách. Ovládá používání libovolných breaků 

v rytmech. Žák chápe nutnost pravidelného cvičení. Žák hraje v souboru nebo v orchestru, kde se 

chová tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí atmosféru 

v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: cvičení pro soupravu bicích nástrojů : beatové doprovody, na hi-hat a činel. 

 

4. ročník 

 

Žák: zvládá etudy na malý buben. Umí vytvořit základní doprovod k nahrávce. Zvládá etudy na 

celou soupravu. Umí koordinační cvičení na celou soupravu. Dokáže reagovat na gesto dirigenta. 

 

Postupová zkouška: cvičení pro soupravu bicích nástrojů : beatové doprovody, s šestnáctinovou  

hi-hat a činel. 

 

5. ročník 

Žák: zvládá etudy na malý bubínek. Umí používat doprovod k hudební nahrávce. Zahraje 

koordinační a akcentová cvičení. 

Postupová zkouška: cvičení pro soupravu bicích nástrojů : beatové doprovody, s šestnáctinovou  

hi-hat a činel - s breaky. 

 

6. ročník 

 

Žák: ovládá používání víru a přírazů při hře etud. Dobře se orientuje v jednoduché souhře 

s nahrávkou z CD nebo druhou soupravou. Žák se aktivně zapojuje do uměleckého a kulturního 

dění ve městě (vystupuje s orchestrem na oslavách pořádaných městem,  na vernisážích, 

výchovných koncertech atp.). Dokáže vnímat náladu skladby. 

 

Postupová zkouška: hra s CD podkladem : základní taneční rytmy – cha-cha, slowrock, beat. 

 

7. ročník 

 

Žák: se orientuje v souborové hře bicích nástrojů (např. dueta). Umí  používat techniku hry nohou 

tzv. skluz při hře etud. Orientuje se v doprovodu nahrávek různých stylů (rock, funky, latina). 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem obsahujícím etudu technického 

rázu a skladbu s doprovodem nebo postupovou zkouškou předepsanou danou předmětovou 

komisí. 
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Hra na bicí nástroje – II. stupeň 

       Týdenní dotace 

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

Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 

Volitelné předměty: 

oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

2 2 2 2 

Celkový počet hodin v týdnu 3 3 3 3 

12 

    

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

   

1. ročník 

 

Žák nově příchozí: se orientuje v učivu prvních 3 ročníků. Absolvent I.stupně ovládá koordinaci 

rukou a nohou. Zvládá prstovou techniku, dvojky, přírazy a víření. 

 

Postupová zkouška: koordinační cvičení - akcenty pro soupravu bicích nástrojů, etudy pro 

soupravu bicích nástrojů, koordinace hry pro soupravu bicích nástrojů. 

 

2. ročník 

 

Žák: se dobře orientuje ve většině složek technik rukou a nohou. Zvládá práci v partech psaných 

pro bicí soupravy. 

 

Postupová zkouška:  koordinační cvičení  -  akcenty pro soupravu bicích nástrojů, etudy pro 

soupravu bicích nástrojů, koordinace hry pro soupravu bicích nástrojů. 

 

3. ročník 

 

Žák: aktivně zvládá tvorbu krátkých sól a žánrově vhodných breaků. Umí používat všechny 

jednotlivé technické a koordinační aspekty hry. 

 

Postupová zkouška: koordinační cvičení  -  akcenty pro soupravu bicích nástrojů, etudy pro 

soupravu bicích nástrojů, koordinace hry pro soupravu bicích nástrojů, hra s CD podklady 

s rytmickou  vložkou v rozsahu cca 32 taktů. 
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4. ročník 

 

Žák: se dobře orientuje v základních rytmech stylů rock, pop, funky, latin, jazz, swing a groove. 

Doprovází klasické tance. Umí vypracovat a používat vhodná sóla různých žánrů v odlišných 

tempech a frázování. 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem s orchestrálním doprovodem 

nebo postupovou zkouškou předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.18      Studijní zaměření Sólový zpěv 

 

Sólový zpěv – I. stupeň 

 

                       Týdenní dotace 

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

Sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelný předmět :    Sborový zpěv**                                 1 1 1 2 2 2 

                                   Komorní zpěv***  1 1 1 1 1 1 

                                   Komorní sbor***  1 1 1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2-5 2-5 3-5 3-6 2-5 2-5 

16-33 

 

    

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap. 6.21 ŠVP. 

**   - Osnovy předmětu Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP 

***  - Osnovy předmětu Komorní zpěv a Komorní sbor - viz dále kap. 6.18 ŠVP.  

 

Volitelné předměty jsou ve 2. a 3. ročníku v režimu nepovinně volitelné, od 4. ročníku již každý žák 

studijního zaměření Sólový zpěv musí mít jeden nebo více volitelných předmětů. 

O hodinové dotaci a zařazení do předmětu Sborový zpěv, Komorní zpěv  nebo Komorní sbor 

rozhoduje učitel po dohodě s vedeném školy. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky 

školy může žák navštěvovat více volitelných předmětů. 

 

Přípravné studium 

 

Žák: správně a přirozeně drží tělo při zpěvu. Klidně  se nadechuje a vydechuje. Srozumitelně 

vyslovuje. 

 

Talentová  zkouška: 1 lidová, 1 umělá dětská píseň zpaměti. 

 

1. ročník 

 

Žák: správně drží tělo při zpěvu. Klidně dýchá,  při nádechu nezvedá ramena.  Má volnou čelist a 

kořen jazyka. Měkce nasazuje tón a srozumitelně vyslovuje.  Zpívá ve střední poloze v přirozené 

síle. S ohledem na individuální možnosti používá hlavový tón. 

 

Postupová zkouška: žák přednese zpaměti 2 písně – 1 lidovou a 1 dětskou umělou píseň. 
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2. ročník 

 

Žák:  správně a přirozeně drží tělo a hlavu. Zhluboka dýchá na bránici a rovnoměrně vydechuje. 

Spojuje a zvukově vyrovnává vokály. Správně artikuluje, rozumí textu, který zpívá. Používá hlavový 

tón. Rozšiřuje hlasový rozsah. Rytmizuje a melodizuje texty písní. Rozlišuje zpěv v pianu a forte. 

 Na vystoupeních zpívá zpaměti. Žák zpívá ve sboru, kde se chová tolerantně, respektuje výkon 

druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: žák zazpívá zpaměti nejméně 2 písně odlišného charakteru a tempa, z toho 

nejméně 1 píseň lidovou. 

 

3. ročník 

 

Žák: uvědoměle dbá na správné a přirozené držení těla. Používá brániční dýchání. Je schopen 

volného a prodlouženého výdechu. Spojuje a zvukově vyrovnává vokály se správnou pěveckou 

výslovností. Rozšiřuje a vyrovnává hlasový rozsah. Je schopen udržet svou melodii za doprovodu 

2.hlasu. Cvičí paměť. Dokáže vnímat náladu skladby. 

 

Postupová zkouška: žák přednese zpaměti 3 písně odlišného charakteru a tempa,  z toho nejméně 

1 lidovou.  

 

4. ročník 

 

Žák: používá žeberně-brániční dýchání. Používá legato. Rozlišuje durovou  a mollovou tóninu. 

Rozšiřuje a vyrovnává hlasový rozsah s ohledem na možné mutační  obtíže. Zpívá čistě ve 

dvojhlase. Rozlišuje dynamické rozdíly : p, mf, f. Dokáže ve sboru reagovat na gesto sbormistra. 

 

Postupová zkouška: žák přednese zpaměti nejméně 3 písně odlišného charakteru i tempa (jednu 

pomalou), z toho nejméně 1 píseň lidovou, 1 umělou a 1 jednoduchou dvojhlasou.  

 

5. ročník 

 

Žák: používá žeberně - brániční dýchání. Rozšiřuje a vyrovnává hlasový rozsah s ohledem na možné 

mutační obtíže. Zpívá v durové i mollové tónině. Je schopen  rytmické a melodické představivosti. 

Rozvíjí plynulou kantilénu. Při zpěvu používá dynamiku. 

 

Postupová zkouška: žák prokáže zvládnutí uvedených dovedností přednesem jednoduché etudy 

(Vaccai) a 3 písní odlišného charakteru (z toho nejméně 1 lidové) a 1 písně dvojhlasé. 
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6. ročník 

 

Žák: uvědoměle používá žeberně- brániční dýchání s dechovou oporou. Pozná mezza di voce. 

Rozvine plynulou kantilénu a vybuduje dechovou frázi. Je schopen držení vysokých tónů. Prokazuje 

schopnost vědomého čtení notového zápisu. Má možnost zvolit orientaci na klasický nebo 

populární zpěv. Při populárním zpěvu použije mikrofon ve správné vzdálenosti od úst i při mírném 

pohybu. Žák se aktivně zapojuje do uměleckého a kulturního dění ve městě (vystupuje se sborem  

na vernisážích, výchovných koncertech atp.). 

 

Postupová zkouška: žák prokáže zvládnutí uvedených pěveckých dovedností přednesem 1 pěvecké 

etudy v italštině, nejméně 1 náročnější písně lidové a 1 umělé (z toho 1 kantilénové), prokáže 

schopnost dynamického cítění, udrží se ve dvojhlasu. V populárním zpěvu žák zazpívá 1 pěveckou 

etudu v italštině, 1 píseň českou (20. století) a 1 libovolnou populární píseň s možností použití 

reprodukovaného doprovodu. 

 

7. ročník 

 

Žák:  má upevněny získané pěvecké návyky a dovednosti. Zpívá plynulou kantilénou. Zvládne 

mezza di voce. Zvládne studované  písně odpovídající absolventskému vystoupení. Při  populárním 

zpěvu ovládá práci s mikrofonem ve vysokých a zesílených tónech. 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

Sólový zpěv -  II. stupeň 

  

       Týdenní dotace 

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

Sólový zpěv* 1 1 1 1 

Sólový zpěv populární* 1 1 1 1 

Volitelné předměty :    Sborový zpěv** 2 2 2 2 

                                     Komorní zpěv*** 1 1 1 1 

                                     Komorní sbor*** 1 1 1 1 

                               Doprovodný nástroj**** 1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2-7 2-7 2-7 2-7 

8-28 

 

 

*  - Ve II. stupni si žák po dohodě s učitelem volí buď sólový zpěv nebo sólový zpěv populární. 
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**  - Osnovy předmětu Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP 

***  - Osnovy předmětu Komorní zpěv a Komorní sbor - viz dále kap. 6.18 ŠVP. 

****   - Osnovy předmětu Doprovodný nástroj – viz dále kap. 6.18 ŠVP.  

 

O hodinové dotaci a zařazení do předmětu  Sborový zpěv, Komorní zpěv, Komorní sbor nebo 

Doprovodný nástroj rozhoduje učitel. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitele školy může 

žák navštěvovat více volitelných předmětů. 

 

 

1. a 2. ročník – sólový zpěv 

 

Žák: ovládá dechovou techniku. Má vyrovnaný hlas v celém hlasovém rozsahu. Zvládá zpěv plynulé 

kantilény, správně vede a dodržuje fráze. Umí staccato. Používá dynamickou i agogickou škálu. 

Orientuje se v hudebním  zápise i textu. 

 

Postupová zkouška: 1 italská vokalíza, 1 náročnější lidová píseň, 2 - 3  písně umělé různých 

stylových období a 1 píseň z komorního repertoáru. 

   

3. a 4. ročník – sólový zpěv 

 

Žák: ovládá melodické ozdoby užívané v pěvecké literatuře. Je schopen kultivované stylové a 

žánrové  interpretace náročnějších a  rozsáhlejších vokálních skladeb různých slohových období. 

Zpívá vícehlas. Samostatně pracuje na nácviku skladeb. Samostatně pracuje s korepetitorem a 

různými druhy doprovodů. Dokáže objektivně zhodnotit pěvecký výkon jiných interpretů. 

 

Postupová zkouška: 1 italská vokalíza, 1 náročnější lidová píseň, 2 - 3  písně umělé různých 

stylových období a 1 píseň z komorního repertoáru. 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

1. a 2. ročník – sólový zpěv populární 

 

Žák: pracuje s hrudním i hlavovým rejstříkem. Správně artikuluje. Používá dynamickou i agogickou 

škálu a výrazové prostředky užívané v daných stylech a žánrech. Ovládá práci s mikrofonem. Zpívá 

vícehlas. 

 

Postupová zkouška: 1 italská vokalíza, 1 české píseň a 2 libovolné písně. 
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3. a 4. ročník – sólový zpěv populární 

 

Žák: je schopen stylové a žánrové  interpretace náročnějších písní. Samostatně pracuje na nácviku 

skladeb. Samostatně pracuje s  různými druhy doprovodů. Orientuje se v hudebním  zápise i textu. 

Dokáže objektivně zhodnotit pěvecký výkon jiných interpretů. 

 

Postupová zkouška: 1 italská vokalíza, 1 české píseň a 2 libovolné písně. 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

 

Komorní zpěv – I. stupeň 

 

2. a 3. ročník  

 

Žák: dbá na správné a přirozené držení těla, měkce nasazuje tón, používá brániční dýchání, 

srozumitelně vyslovuje. Zpívá svůj hlas, aniž by jej pletl druhý zpívaný hlas.  

 

Postupová zkouška: žák zazpívá dvě písně odlišného charakteru 

 

4. a 5. ročník  

Žák: používá žeberně- brániční dýchání, rozšiřuje a vyrovnává hlasový rozsah s ohledem na možné 

mutační obtíže. Udrží svůj hlas ve dvouhlasých nebo tříhlasých písních v písních durových i 

mollových. Je schopen dynamických odlišností. Zvládne jednodušší úpravy písní a capella. Žák se 

chová tolerantně a respektuje výkon druhých. 

Postupová zkouška: Žák zazpívá jednu lidovou píseň a capella a 2 další písně různého tempa. 

6. a 7. ročník – I. stupeň 

Žák: zpívá plynulou kantilénou, umí vyjádřit odlišnosti dynamické, tempové, dobře 

vyslovuje.Orientuje se v notovém zápisu, zpívá skladby různých hudebních období, případně i 

žánrů. Umí vhodně interpretovat zpívané písně výrazem tváře, pohybem a spoluprací s pěveckým 

kolegou  (kolegy). Žák spoluvytváří příjemnou atmosféru, respektuje kolektiv. 

Žák ukončí studium I. stupně absolventským koncertem 
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Komorní zpěv – II. stupeň 

 

1. a 2. ročník  

 

Žák: ovládá dechovou techniku, má vyrovnaný hlas v celém hlasovém rozsahu. Zvládá zpěv plynulé 

kantilény, správně vede a dodržuje pěvecké fráze. Používá celou dynamickou i agogickou škálu. 

Orientuje se v hudebním zápise. Zpívá písně různých hudebních období.  

Postupová zkouška: Žák zazpívá jednu píseň a capella a tři písně různých hudebních období. 

  

3. a 4. ročník – II. stupeň 

 

Žák: je schopen kultivované stylové a žánrové interpretace náročných a rozsáhlejších vokálních 

skladeb různých slohových období. Samostatně pracuje na nácviku skladeb, je schopen 

samostatné práce s korepetitorem. Podílí se na organizaci a přípravě společných vystoupení.  

 

Žák ukončí studium II. stupně  veřejným absolventským koncertem. 

 

 

Komorní sbor 

 

2. až 7. ročník – I. stupeň 

 

Žák: zpívá unisono proti  jinému melodickému nástroji, dvojhlas, snadný 3hlasý kánon, příp. 

náročnější skladby. Zpívá čistě dvojhlasé skladby, a capella či s doprovodem podporujícím zpěv. 

Orientuje se ve dvojhlasé partituře. Správně interpretuje jednoduché dvojhlasé skladby různého 

charakteru, žánru či stylu. Spolupracuje v kolektivu.  Zná opěrné písně začínající na 1 – 3 – 5 – 8. 

stupni stupnice a tuto znalost uplatňuje při zpěvu. 

 

 1. a 2. ročník - II. stupeň 

 

Žák: zazpívá náročnější dvojhlas, trojhlas a capella či s doprovodem. Orientuje se ve vícehlasé 

partituře. Dokáže správně interpretovat náročnější vícehlasé skladby různého charakteru, žánru či 

stylu. Zná opěrné písně začínající na všech stupních stupnice. Je schopen intonace lehké 

jednohlasé a dvojhlasé písně z listu v C, G, D, F dur, a moll. Umí improvizací vytvořit jednoduchý 2. 

hlas ke známé melodii - prodleva, tercie. Aktivně spolupracuje v kolektivu. 

 

3 . a 4. ročník - II. stupeň 

 

Žák: zazpívá náročnější dvojhlas, trojhlas a capella či s doprovodem nepodporujícím zpěv. 

Orientuje se ve vícehlasé partituře, širším hudebním označení způsobu zpěvu - melodické ozdoby - 
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a složitějších rytmických útvarech - 2:3. Umí správně interpretovat náročnější vícehlasé skladby 

různého charakteru, žánru či stylu. Je schopen intonace lehké jednohlasé a dvojhlasé písně z listu 

v A, E, B, As, Es dur, e moll, a moll. Improvizací vytvoří 2. hlas ke známé melodii. Zná italskou 

výslovnost. Aktivně spolupracuje s dalšími členy kolektivu. 

 

Doprovodný nástroj (klavír, EKN) 

 

1. a 2. ročník – II. stupeň 

 

Žák: zná různé druhy úhozů a základní rytmus včetně pomlk. Hraje jednoduchá melodická a 

akordická cvičení, transponuje je a umí se s nimi rozezpívat. Hraje lidové, umělé a vlastní písně 

s doprovodem TSD. Umí číst základní akordické značky dur, moll, 7 a používá je při písňových 

doprovodech. Rozeznává základní tempová a dynamická označení. 

 

Postupová zkouška: 1 píseň lidová nebo umělá, 1 doprovod písně (vlastní zpěv nebo doprovod 

jiného žáka) 

 

3. a 4. ročník – II. stupeň 

 

Žák: hraje složitější melodie a rytmy (synkopa, ligatura, triola, tečkovaný rytmus). Hraje složitější 

melodicko-rytmická a akordická cvičení, transponuje je a rozezpívá se s nimi. Hraje lidové, umělé a 

vlastní písně a transponuje je. Zvládá doprovody nepodporující pěveckou melodii a zpívá s nimi. 

Umí číst akordické značky. Zvládá základní obsluhu EKN. 

 

Postupová zkouška: 1 píseň lidová, umělá nebo vlastní, 1 doprovod písně (vlastní zpěv nebo 

doprovod jiného žáka) 
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6.19      Studijní zaměření Sborový zpěv 

 

Sborový zpěv – I. stupeň 

 

                       Týdenní dotace 

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

Sborový zpěv 1,5–2,5 1,5–2,5 1,5 1,5 3 2 2 

Hudební nauka*    1 1 1 1 1   

Celkový počet hodin v týdnu 2,5-3,5 2,5-3,5 2,5 2,5 4 2 2 

18 - 20 

 

      * -  Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap. 6.21 ŠVP. 

 

 

Přípravné studium 

 

Žák: umí správně a klidně stát při zpěvu. Při zpěvu nezvedá ramena. Dokáže zřetelně vyslovovat. 

 

Talentová zkouška: žák přednese 1 píseň. 

 

1. ročník 

 

Žák: umí správně stát  při  zpěvu. Používá klidné  dýchání. Při zpěvu nezvedá ramena. Dokáže 

zřetelně vyslovovat. Je schopen se naučit píseň zpaměti. Žák zpívá ve sboru, kde se chová 

tolerantně, respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí atmosféru v kolektivu. 

 

Postupová zkouška: žák přednese 2 písně – 1 lidovou a 1 umělou píseň. 

 

2. ročník 

 

Žák: používá hlas v celém svém přirozeném rozsahu. Používá hlavový tón. Učí se měkce nasazovat 

tóny. Pěstuje hudební paměť. Umí rytmizovat text. 

 

Postupová zkouška: žák přednese 2 písně – 1 lidovou a 1 umělou píseň. 

 

3. ročník 

 

Žák: seznamuje se s písněmi durovými i mollovými. Uvědoměle dbá na správný pěvecký postoj. 

Zdokonaluje žeberně-brániční dýchání.Dokáže vnímat náladu skladby. 
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Postupová zkouška: žák zazpívá nejméně 2 písně odlišného charakteru  a tempa, z toho nejméně 1 

píseň lidovou. 

 

4. ročník 

 

Žák: umí používat střídavý dech v delších legatových frázích. Zvládá čistě sestupná hlasová cvičení. 

Stále rozšiřuje hlasový rozsah. Uvědoměle používá hlavový  tón. Udrží se ve dvojhlase. Dokáže 

reagovat na gesto sbormistra. 

 

Postupová zkouška: žák zazpívá nejméně 2 písně odlišného charakteru a tempa, z toho nejméně 1 

píseň lidovou. 

 

5. ročník 

 

Žák: pracuje s hlasem  podle svých možností s ohledem na mutační  potíže. Rozvíjí hudební 

představivost.Rozvíjí vědomé čtení notového zápisu. Vědomě cvičí hudební paměť. Orientuje se 

v hudebních útvarech. 

 

Postupová zkouška: žák zazpívá zpaměti nejméně 2 písně odlišného charakteru a tempa, z toho 

nejméně 1 píseň lidovou. 

 

6. ročník 

 

Žák: je schopen zpívat v cizím jazyku. Zvládá vyrovnávání vokálů. Snaží se vyrovnávat barvu v celém 

rozsahu. Zvládá vícehlas. Žák se aktivně zapojuje do uměleckého a kulturního dění ve městě 

(vystupuje se sborem  na vernisážích, výchovných koncertech atp.). 

 

Postupová zkouška: žák zazpívá zpaměti nejméně 2 písně odlišného charakteru a tempa, z toho 

nejméně 1 píseň lidovou. 

 

7. ročník 

 

Žák: ovládá správný pěvecký postoj. Používá žeberně-brániční dýchání. Je schopen hlubokého, 

plynulého výdechu i střídavého dýchání. Dobře vyslovuje – zřetelně souhlásky, vyrovnaně vokály. 

Zvládá vícehlas. Rozvíjí harmonické cítění. Chápe kolektivní odpovědnost. Zpívá ve vyrovnaném 

hlasovém rozsahu. Rozumí notovému zápisu. 

 Žák ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením pěveckého sboru nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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Sborový zpěv – II. stupeň 

       Týdenní dotace 

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

Sborový zpěv 2 2 2 2 

Nepovinné předměty : Komorní zpěv* 1 1 1 1 

                                    Komorní sbor** 1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2-4 2-4 2-4 2-4 

8-16 

 

* - Osnovy předmětu Komorní zpěv a Komorní sbor - viz kap. 6.18 ŠVP. O hodinové dotaci a 

zařazení do předmětu Komorní nebo Komorní sbor rozhoduje učitel. Po dohodě s vyučujícím a se 

schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více nepovinných předmětů. 

 

1. a 2. ročník 

 

Žák: používá vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu. Je schopen kultivovaného sborového 

zpěvu. Čistě zpívá ve vícehlase s instrumentálním doprovodem. Čistě zpívá a capella. Zpívá z listu 

jednodušší skladby. Orientuje se ve sborové partituře. 

 

Postupová zkouška : žák složí postupovou zkoušku formou veřejného vystoupení sboru. 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák: pracuje s větším rozsahem dynamických a agogických výrazových prostředků. S jistotou 

reaguje na dirigentská gesta. Kultivovaně interpretuje hudební frázi. Vnímá vyváženost 

jednotlivých hlasů při nácviku a interpretaci sborové skladby. Prokáže schopnost kolektivní 

spolupráce. Podílí se na organizační přípravě koncertů a vystoupení. Umí taktně hodnotit výkony 

své i svých spolužáků. 

 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným vystoupením pěveckého sboru nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 
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6.20    Studijní zaměření Hra na akordeon 

 

 

  Hra na akordeon – I. stupeň 

 

                       Týdenní dotace 

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

Hra na akordeon 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka* 1 1 1 1 1   

Volitelné předměty:  

oblast Hra na nástroj v kolektivu** 

   1-2 1-2 1-2 1-2 

           Sborový zpěv***   1 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 2-3 3-6 3-6 2-5 2-5 

16-29 

 

*  - Osnovy předmětu Hudební nauka – viz kap. 6.21 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

***  - Osnovy předmětu Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu mže nahradit předmět z oblasti Hudební praxe. 

Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více volitelných 

předmětů. 

 

 

Přípravné studium 

 

Žák: se  seznámí s nástrojem. Umí správně sedět, držet a upevnit nástroj. Dokáže postavit obě 

ruce. Zvládne základní prstovou a měchovou techniku. Zahraje jednoduché písně pravou rukou 

podle sluchu. Zná základní basy F, C, G  a D. Zná základní hmatovou orientaci obou rukou. 

 

Talentová zkouška: 1 cvičení z akordeonové školy, 2 lidové písně pravou rukou, prokáže základy 

vedení měchu. 

 

1. ročník 

 

Žák: správně sedí u nástroje. Čte základní noty v G klíči : C, D, E, F a  G. Správně vede měch a  tvoří 

tón (správně nasadí a ukončí). Zná základní  a pomocné basy s příslušnými durovými akordy. (C G D 

F). Umí prstové cvičení v pravé a levé ruce legato, staccato a tenuto. Zvládá elementární cvičení 
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melodie ve  standardním basu nebo v lidových písních. Zná základní dynamiku forte-piano a  umí 

rozlišit základní druhy tempa (pomalu,rychle). Zvládne osamostatňování a nezávislost obou 

rukou v pravé ruce legato, staccato a tenuto.  

 

Postupová zkouška: 1 stupnice, tónický kvintakord, 1 cvičení ze školy, 2 lidové písně nebo 

přednesovou skladbu zpaměti. 

 

2. ročník 

 

Žák: rozšíří  5ti prstovou  polohu s posunem ruky. Zdokonalí hru legato, staccato a tenuto. Zvládne 

nácvik akordického doprovodu dur  s kvintovým a terciovým basem, mollového kvintakordu a 

dominantního septakordu. Zná durové stupnice s akordy, hraje dvojhmaty pravou rukou, začíná se 

orientovat v moll tónině. Dynamiku rozšíří o další stupně: mf, f, crescendo, decrescendo. Umí 

rozlišit další druhy tempa a  hraje zpaměti  lidové písně a lehčí přednesové skladby. Zvládá 

tečkovaný rytmus, synkopu a triolu. 

Postupová zkouška: 1 stupnice v rozsahu jedné oktávy včetně akordů probraným způsobem, 1 

etuda nebo cvičení, 1 skladbička zpaměti,1 lidová píseň zpaměti. 

 

3. ročník 

 

Žák: zdokonalí hru legato, staccato a tenuto v různých kombinacích  a souhry rukou. Zná náročnější 

rytmické útvary a kombinace, další dynamické a agogické odstíny-ritardando a accelerando, 

dvojhmaty a jednoduchý dvojhlas. Zdokonaluje měchovou techniku. Rozšíří polohu pravé a levé 

ruky - skoky. Zahraje stupnice a akordy v rychlejším tempu, umí mollové stupnice harmonické a 

tříhlasý akord. Připravuje se na komorní a souborovou hru. 

 

Postupová zkouška: 1 durová stupnice s akordem probraným způsobem, popř. oběma rukama 

dohromady, 1 etuda, 2 původní skladby odlišného charakteru, z nich 1 zpaměti. Dle fyzických 

dispozic žáka se doporučuje přechod na větší nástroj. 

 

4. ročník 

 

Žák: zná melodické ozdoby - příraz, nátryl, dvojhmaty v různých intervalech, polyfonní hru, 

vícehlas, rozpětí prstů, čtyřhlasý durový kvintakord. Stále zdokonaluje měchovou techniku a 

kombinuje měchovou      a prstovou artikulaci. Zahraje některé stupnice a akordy v rychlejším 

tempu, mollovou stupnici harmonickou oběma rukama dohromady. Používá barevné  možnosti 

nástroje pomocí registrů. Žák je zařazen do komorní nebo souborové hry, kde se chová tolerantně, 

respektuje výkon druhých a spoluvytváří přátelskou a tvůrčí atmosféru v kolektivu.Žák chápe 

nutnost pravidelného cvičení. Dokáže vnímat náladu skladby. 
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Postupová zkouška: 1 durová oběma rukama dohromady, 1 mollová stupnice harmonická  zvlášť 

v rovném pohybu (dle dispozic žák), 1 tříhlasý kvintakord durový a mollový oběma rukama 

dohromady, 1 etuda, 2 přednesové skladby odlišného charakteru, z nich 1 zpaměti. 

 

5. ročník 

   

Žák: umí hru dvojhmatů a polyfonní způsob  hry - vícehlas, čtyřhlasý kvintakord durový a mollový. 

Zvládá práci s měchem, zatímco zvyšuje nároky  na technickou, tempovou, rytmickou a 

dynamickou stránku hry. Zná durové stupnice v protipohybu a mollové stupnice melodické a e h d 

g. Zahraje jednoduché písně s použitím různých tónin. Uplatňuje a prohlubuje registrační techniku 

a rozšiřuje repertoár o další formy-sonatinu, fugu .    

 

Postupová zkouška: 1 stupnice durová, 1 mollová probraným způsobem s příslušnými akordy, 

etuda probrané literatury, 2 přednesové skladby odlišného charakteru, 1 z nich zpaměti. 

 

6. ročník 

 

Žák: zná melodické ozdoby - trylek. Nacvičí velký rozklad durového kvintakordu a dominantního 

septakordu s obraty pravou rukou. Pěstuje měchovou techniku na stupnicích ,akordech, etudách a 

přednesových skladbách - měchové legato, staccato ,střídavý měch. Umí přesnou reprodukci 

přednesových skladeb ve výrazu, tempu, dynamice, agogice.Zvládá hru mollových stupnic 

v protipohybu, chromatickou stupnici v protipohybu pravou rukou. Prohlubuje registrační 

techniku. Úpravy skladeb rozšíří o žánr estrádní a taneční.Dbá na zařazení polyfonních skladeb a 

jejich  správnou reprodukci.  

 

Postupová zkouška: 1 durová, 1 mollová stupnice probraným způsobem příslušnými akordy, 1 

etuda z probrané látky, 2 přednesové skladby odlišného charakteru, z toho 1 zpaměti. 

 

7. ročník 

 

Žák: zná chromatickou stupnici pravou a levou rukou zvlášť, dur a moll stupnice (některé) a e d g -v 

kombinovaném pohybu, dominantní septakord pravou i levou rukou. Umí zahrát skladby po 

stránce výrazové, stylové  a technické. Umí repertoár na  absolventské  vystoupení. 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským koncertem nebo postupovou zkouškou 

předepsanou danou předmětovou komisí. 

 

 

 

 



Školní vzdělávací program  Základní umělecká škola Svitavy 

 

Stránka 112 z 142 

 

Hra na akordeon – II. stupeň 

 

       Týdenní dotace 

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

Hra na akordeon 1 1 1 1 

Volitelné předměty:     

oblast Hra na nástroj v kolektivu* 

1 1 1 1 

              Sborový zpěv** 1-2 1-2 1-2 1-2 

Celkový počet hodin v týdnu 2-4 2-4 2-4 2-4 

8-16 

 

*  - Osnovy předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu – viz kap. 6.22 ŠVP. 

**  - Osnovy předmětu  Sborový zpěv – viz kap. 6.19 ŠVP. 

 

Žák navštěvuje buď předmět z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv. O hodinové 

dotaci a zařazení do předmětu z oblasti Hra na nástroj v kolektivu nebo Sborový zpěv rozhoduje 

učitel. Předmět z oblast Hra na nástroj v kolektivu je možné nahradit předmětem z oblasti Hudební 

praxe. Po dohodě s vyučujícím a se schválením ředitelky školy může žák navštěvovat více 

volitelných předmětů. 

 

1. ročník 

 

Žák: získá odborné znalosti jak technicky nacvičit obtížná místa v přednesových skladbách. Ví, jak si 

počínat ve stavbě tématu, při hře podle akordových značek a při improvizaci. 

 

Postupová zkouška: 1 durová stupnice protipohybem , dominantní akordy, 2 etudy, 2 skladby 

různého charakteru. 

 

2. ročník 

 

Žák: dokáže odlišit hru různých žánrů a stylů, hudby barokní, klasicistní, hudby 19. a  20. století, 

hudby moderních proudů a jazzu. 

 

Postupová zkouška: 1 mollová stupnice, dominantní septakord, 2 etudy, 2 skladby různého 

charakteru. 

 

3. ročník 

 

Žák: pohotově zahraje při komorní nebo souborové hře. Ovládá nástrojové, technické a výrazové 

schopnosti nástroje. 
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Postupová zkouška: 1 durová, 1 mollová stupnice kombinovaným způsobem, dominantní 

septakord, 1 složitější etuda, 2 skladby různého charakteru. 

 

4. ročník 

 

Žák: je muzikální a má osobitý  hudební projev. Má možnost uplatnit se umělecky a profesionálně. 

Připravuje se na absolventské vystoupení. 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským koncertem. 
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6.21    Vyučovací předmět Hudební nauka 

 

Hudební nauka je předmět, který vznikl z oblasti recepce a reflexe. Patří k povinným předmětům a 

v předepsaném rozsahu jej musí absolvovat každý žák hudebního oboru I. stupně. Při výuce 

využíváme notační programy i moderní hudební software sloužící pro výuku not, rytmu a intonace.  

V mimořádných případech lze požádat o individuální studijní plán. 

 

1. ročník   

 

Žák: ovládá  2/4, 3/4  4/4 3/8, 6/8  takty (rytmická cvičení k nahlédnutí). 

Zná notu celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou, čtvrťovou s tečkou, půlovou s tečkou, notu 

šestnáctinovou. Orientuje se v notách v rozsahu od  g do a2. Intonuje a vytvoří trojzvuk vzestupný, 

sestupný ( C,G,D,F ). Rozpozná  půltón a celý tón. Ovládá pojmy : ligatura, prima volta, sekonda 

volta a repetice. Zná a dovede zapsat pomlky. Orientuje se ve stupnicích C dur, G dur, D dur,A dur, 

F dur a  B dur. Ovládá hudební názvosloví:  tenuto, andante, allegro, staccato, legato, crescendo, 

decrescendo, koruna, ritardando, accelerando. Zná a dovede použít posuvky – křížek , béčko, 

odrážku. Umí dynamická znaménka: pp, p, mf, f, ff. 

 

2. ročník  

 

Žák:  umí noty v basovém klíči c – d1, rozpozná synkopu a triolu. Orientuje se ve stupnicích C dur , 

G dur, D dur, A dur, E dur, F dur a  B dur. Dovede vytleskat rytmický kánon. Orientuje se v notách 

od g do c3. Zná intervaly  1 -8 ( zápis ), intonuje a  rozpozná sluchem  1 – 5 a sluchem   v3 , m3. Zná 

tempové značky: Adagio, Moderato. Dovede rozlišit tóninu dur a moll. Zazpívá vybrané písně 

s doprovodem nástrojů (flétna,housle,triangl,dřívka, činelky). 

 

3. ročník  

 

Žák:  zná noty v basovém klíči v rozsahu od  c do d1.  Ovládá pojmy T, S,  D,  T5.  Zvládá stavbu 

mollové stupnice aiolské, harmonické a melodické. Orientuje se v durových a mollových stupnicích 

do 4 křížků a béček pomocí používání kvintového a kvartového kruhu. Umí vytvořit  intervaly velké           

a čisté.  Zná kvintakord a jeho obraty. Seznámí se s životem  a dílem  B. Smetany a A. Dvořáka. 

Poslouchá  hudební ukázky z oper (podrobněji Prodanou  nevěstu a Rusalku). Zvládá základní 

dělení hudebních nástrojů do skupin. 

 

4. ročník 

 

Žák: opakuje látku probíranou v 1.–3. ročníku. Umí zapsat a číst noty  a pomlky v G klíči (g – e3) 

a v F klíči (A1 – e1 ). Ovládá tleskání a vyťukávání jednohlasých a dvouhlasých rytmů v 

taktech 2/4, 3/4, C, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2. Dokáže vyjmenovat a zapsat v G a F klíči pořadí křížků a 

béček. Rozpozná základní melodické ozdoby. Zná předznamenání všech durových a mollových 
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stupnic, jejich tónický, subdominantní a dominantní kvintakord s obraty a dominantní 

septakord. Zná stupnice stejnojmenné a paralelní. Zná a používá dvojkřížek, dvojbé, chápe 

enharmonickou záměnu. Ovládá interval - velkou a malou sekundu a tercii včetně intonace, 

sluchové analýzy a opěrných písní. Rozšiřuje znalosti hudebního názvosloví tempa, dynamiky a 

přednesu. Zná nástroje klávesové, smyčcové, dechové a bicí, druhy komorních souborů i druhy 

orchestrů.Orientuje se v druzích lidských hlasů a druzích sborů. Osvojí si základy hudební formy 

– motiv, věta, perioda, malá písňová forma -  prakticky na příkladech lidových písní. 

Seznámí se se skladateli J. S. Bachem, W. A. Mozartem a L. v. Beethovenem. 

 

5. ročník 

 

Žák:  opakuje noty a pomlky v G klíči (g – e3) a v F klíči (A1 – e1 ), předznamenání všech 

durových a mollových stupnic, jejich tónický, subdominantní a dominantní kvintakord s obraty. 

Chápe souvislosti v kvintovém a kvartovém kruhu. Opakuje dvojkřížek, dvojbé, chápe 

enharmonickou záměnu. Rozšiřuje znalosti hudebního názvosloví tempa, dynamiky, přednesu a 

zkratky notového písma. Opakuje intervaly: velkou a malou sekundu a tercii, zaměřuje se na 

jejich sluchovou analýzu a intonaci pomocí opěrných písní. Ovládá interval velkou a malou 

sextu, čistou kvartu a kvintu včetně intonace, sluchové analýzy a opěrných písní. Rozumí rozdílu 

mezi kvintakordy durovými a mollovými a jejich obraty. Umí vytvořit zmenšený a zvětšený 

kvintakord. Seznamuje se s významem D5 a D7, s notou a pomlkou dvaatřicetinovou. Chápe 

rozdělení hudby do historických epoch. 
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6.22       Vyučovací oblast Hra na nástroj v kolektivu   

 

Vyučovací oblast Hra na nástroj v kolektivu patří do kolektivní interpretace a od 4. ročníků je 

povinnou součástí výuky hudebního oboru. Žák volí prvotně předmět z oblasti svého studijního 

zaměření. V průběhu studia může předměty měnit vždy po ukončení pololetí. O zařazení do 

jednotlivých předmětů rozhoduje učitel studijního zaměření na základě provozních možností školy 

a vývojových potřeb a studijní úrovně žáka. O případném zařazení do více předmětů z oblasti Hra 

na nástroj v kolektivu rozhoduje ředitelka školy. Oblast kolektivní interpretace lze splnit i 

zařazením do Sborového zpěvu nebo Hudební praxe (viz jednotlivá studijní zaměření). 

 

 Hra na nástroj v kolektivu obsahuje tyto předměty: 

 

Pro dechové nástroje: 

 Flétnový soubor 1. 

 Flétnový soubor 2. 

 Žesťový soubor 

 Komorní hra (název souboru dle nástrojového obsazení) 

Pro smyčcové nástroje: 

 Smyčcový soubor 1. 

 Smyčcový soubor 2. 

 Komorní hra (název souboru dle nástrojového obsazení) 

Pro kytary: 

 Kytarový soubor 1. 

 Kytarový soubor 2. 

 Komorní hra (název souboru dle nástrojového obsazení) 

Pro akordeony: 

 Akordeonový soubor 

Pro bicí nástroje: 

 Soubor bicích nástrojů 

Pro vokálně-instrumentální a smíšené soubory: 

 Jazzový orchestr 

 Soubor staré hudby 

 Dechový orchestr 

 Smíšený komorní soubor (Březová) 
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Hra na nástroj v kolektivu – I. stupeň 

 

3. až 5. ročník 

 

Žák: plně využívá dovedností získaných při individuální výuce. Dle svých možností zvládá základní 

principy souhry s dalšími členy souboru. Má spoluzodpovědnost za celý kolektiv. Dokáže reagovat 

na gesto dirigenta. Dbá na rytmickou přesnost souhry. Je schopen rychle reagovat na změny. 

Využívá rytmické cítění. Dbá na intonaci a zásady přilaďování k druhému nástroji. Podílí se na 

vytváření přátelské a tvůrčí umělecké atmosféry s ostatními hráči. Vystupuje na koncertech. 

 

 6. a 7. ročník 

 

Žák: umí přednést komorní skladby vícevětého typu. Využívá plně svých dovedností získaných v 

individuální výuce. Je připraven konfrontovat vlastní názory na studovanou skladbu s názory 

jiných. Spoluvytváří odpovědnost za studované dílo. Plně využívá možnost veřejně vystupovat. 

Orientuje se v hudebních útvarech. 

 

 

 

Hra na nástroj v kolektivu – II. stupeň 

 

 

1. a 2. ročník 

Žák:  plně využívá dovednosti, znalosti  a posluchačské vědomosti načerpané během studia 

I.stupně  ZUŠ. Pozná různé hudební styly a žánry. 

 

3. a 4. ročník   

 

Žák: zodpovědně spolupracuje na vytváření společného zvuku, výrazu a způsobu  interpretace 

skladeb. Dovede objektivně posoudit hodnotu poslouchaných skladeb. 
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6.23       Vyučovací předmět Hudební praxe 

 

 

Tento předmět má charakter kolektivní výuky. Cílem je praktické propojení znalostí  hudební  

teorie s nástrojovou praxí, rozvoj tvořivých schopností žáka a radost z vlastní tvorby. Žáci mají 

prostor vyjádřit své vlastní hudební představy o provedení skladby. Dle zvoleného studijního 

zaměření jsou žáci zařazeni do předmětů Klavírní praxe, Praxe EKN a Soubor Boomwhackers. 

Předmět má za cíl rozšiřovat informace získané v individuální výuce a propojovat je s hudební 

praxí. 

 

 

 

6.23.1 Klavírní praxe 

 

4. – 7. ročník I. stupeň 

 

Žák: hraje jednoduché skladby z listu, zvládne spolupráci  s dalším žákem při čtyřruční hře, používá  

akordické značky při tvorbě doprovodů a improvizaci, je schopen doprovodit jiné instrumentalisty. 

Při přípravě a následné interpretaci používá sebehodnocení. Je schopen hodnotit kvalitu výkonu 

dalších žáků. Učí se spolehlivosti, ohleduplnosti a toleranci k ostatním spoluhráčům. Žáci pracují 

v menších skupinách. O složení skupin a repertoáru rozhoduje vyučující na základě momentálních 

dovedností žáků tak, aby se v průběhu vzdělávání v předmětu Klavírní praxe seznámili se všemi 

prvky klavírní hry. 

 

 

 

6.23.2 Praxe EKN 

 

4. až 5. ročník I. stupeň 

 

Žák: plně rozlišuje a uplatňuje specifika použití nástroje při souborové hře,  dokáže zahrát 

jednotlivé party a interpretovat skladby s jednoduchými rytmickými doprovody, ovládá souhru v 

souboru se všemi nástroji, orientuje se v akordových značkách, umí stylizovat jednoduché 

doprovody ke zpěvu nebo sólovému nástroji a rozlišit a využít specifika různých hudebních stylů, je 

schopen použít jednotlivé typy hudebního zápisu skladeb interpretovaných orchestrem (akordické 

značky, notové party i celé partitury), umí rozlišit základní dirigentská gesta, zná a řídí se 

základními povinnostmi členů souboru (správa a zodpovědnost za vlastní nástrojovou i celkovou 

aparaturu, spolehlivost, dochvilnost, odpovědnost, připravenost pomoci ostatním, chování při 

veřejných vystoupeních), dokáže jednoduše zhodnotit a popsat hudební dílo a diskutovat o jeho 

interpretaci a použité instrumentaci, pracuje se základními funkcemi  hudebních aplikací pro iPad: 

Metronome,Track Tuner, Score Creator. 
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6. a 7. ročník I. stupeň 

 

Žák: umí využít své schopnosti z vyučovacích hodin svého nástroje, ovládá zapojení a nastavení 

aparatury svého nástroje, ovládá zapojení a nastavení zvukové (PA) aparatury k ozvučení celého 

souboru, je schopen použít v rámci svých možností rytmické a melodické cítění, dle svých 

schopností dokáže hrát z listu a tuto dovednost dál rozvíjí, vnímá kvalitu hraných tónů a aktivně se 

snaží o jejich nejlepší interpretaci, dokáže rozpoznat potřebnou technickou zdatnost k interpretaci 

skladeb a samostatně pracuje na jejím dosažení, uvědomuje si potřebu plynulosti hry a aktivně se 

snaží o její dosažení, orientuje se v notovém zápisu a tuto znalost prohlubuje, je schopen notový 

zápis převést do notačního programu,  slovně ohodnotit hudební dílo, koncert či skladbu a vést 

diskuzi na témata hudebně estetická a hudebně historická, pracuje  se základními funkcemi 

pokročilejších hudebních aplikaci pro iPad: Garage Band, Wave Pad, Chord Tracker a Band-in-a-

Box, zná historii vzniku formátu midi a je schopen se orientovat v jeho základních funkcích. 

 

 

 

6.23.3 Soubor Boomwhackers 

 

4. – 7. ročník I. stupně 

 

Předmět je určen pro žáky hudebního oboru. Náplní výuky je souborová hra, především na 

rytmicko-melodický nástroj - Boomwhackers. Žáci nastudují několik skladeb,naučí se orientaci v 

jednoduché partituře, seznámí se základními melodickými funkcemi a jsou schopni je využít při 

interpretaci skladeb. Skladby a písně jsou učitelem vybírány podle individuálních možností 

kolektivu. Cílem výuky je zapojit žáka do společné reprodukce skladby. Žák se učí spolupráci a 

vnímání druhého hráče při interpretaci skladby. Žák se učí být odpovědný za znalost svého partu a 

chápe její důležitost při společné práci. Učí se pohotově reagovat na svého spoluhráče. Společně s 

ostatními žáky nahlíží na možné způsoby provedení skladby. Žák je též informován o hudebně 

kulturním dění  ve městě. Žáci souboru se aktivně účastní vystoupení v rámci akcí ZUŠ.  Hlavním 

cílem předmětu je rozvíjet a podporovat zájem žáka o aktivní hru v kolektivu a hledání cest k tomu, 

aby se hudba stala radostí, která  ho bude provázet celým životem.  
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7. Výtvarný obor 

 

 

7.1    Výtvarný obor – charakteristika 

 

Výtvarný obor nabízí cestu k poznání výtvarného umění prostřednictvím vlastní tvorby. 

Cestou rozvíjení vlastní tvořivosti pod odborným vedením se snažíme o obohacení života našich 

žáků o kvalitní výtvarnou činnost. Učíme je citlivému vnímání okolního světa prostřednictvím 

výtvarné transformace. Jako průřezový předmět prostupuje touto činností výtvarná kultura, kdy se 

při každém úkolu napojujeme na kulturní bohatství zanechané předešlými generacemi. Učíme děti 

postupně používat různé techniky kresby, malby a grafiky, postupné rozvíjení dovedností s linií, 

barvou, objemem a prostorem včetně akce a realizací ve veřejném prostoru. Při výuce využíváme 

moderní software sloužící pro tvorbu webové a vektorové grafiky, úpravu fotografií a počítačovou 

animaci. Na individuální rovině se je snažíme vést k samostatnosti v tvorbě i životě, k otevřenosti 

ve vnímání umění i světa kolem nás. Kromě hmotných děl na papíře, v hlíně či jiných materiálech, 

by si od nás děti měly odnášet i něco z duchovního dědictví. V práci je uplatňován jak kolektivní, 

tak individuální přístup k žákovi. 

 

Vyučuje se: 

 ve skupině maximálně 15 žáků v základním studiu na I. a II. stupni, 

 Škola si může zvolit i jinou než týdenní formu organizace studia, přičemž celková 

hodinová dotace musí odpovídat týdennímu minimu. 

 Výuku je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního studia, studia 

s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé. 
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7.2      Studijní zaměření Přípravná výtvarná výchova 

 

 

Ke studiu jsou přijímáni žáci na základě úspěšně složených přijímacích zkoušek a na základě 

předložených prací ve věku od 5 do 6 let. Studijní zaměření  Přípravná výtvarná výchova trvá jeden 

rok až dva roky podle věku přijímaných žáků. 

 

 

1.r. 2.r. 

Přípravná výtvarná výchova 2 2 

Celkový počet hodin v týdnu 2* 2* 

 

 

*Pokud žák chodí do výuky s dalšími ročníky škola umožní zvýšení hodinové dotace až do výše 3 

hodin. 

     

Žák : se seznámil se základními technikami a dovednostmi a umí je použít adekvátně k dosaženým 

schopnostem a věku. Osvojil si hygienické návyky spojené s prací a zásady společné činnosti 

(připraví si pracoviště a uklidí po sobě, nekazí práci druhým). Umí pojmenovat nástroje, se kterými 

pracuje  a dokáže  je použít (týká se i základů práce s materiálem jako je sochařská hlína). 

Přípravné studium lze slučovat s ročníky I.stupně základního studia i v případě různé hodinové 

dotace. 
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 7.3.1     Studijní zaměření Výtvarná tvorba  I. stupeň 

 

 

 

                       Týdenní dotace 

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

Plošná tvorba 1 1 1 1 1 1 1 

Prostorová tvorba 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná kultura 1 1 1 1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 3 3 3 3 3 3 3 

21 

 

 

 

 

Plošná tvorba:  

 

1. a 2. ročník 

 

Žák: umí přijmout odpovědnost za svou práci a dokáže se ptát na věci, které neví, nebo mu nejsou 

jasné. Používá témata ze světa okolo nás, reálná témata obohacuje prvky fantazijních řešení nebo 

je přímo čerpá ze své fantazie. 

Rozšířil si výrazový rejstřík již poznaných technik kresby, užívá vztahů mezi sílou linie. Rozeznává 

kolmé a vodorovné a umí to použít v tvorbě. Umí barevně transformovat svět kolem nás do svých 

témat. Používá barevnou stupnici. 

 

3. až 5. ročník 

 

Žák: pracuje ve věkově smíšené skupině. Respektuje názory jiných a kontrastní názory využívá 

k diskuzi, ne ke konfrontaci. Rozlišuje podle kvality. Učí se přijímat různé úlohy v rámci týmové 

práce. Seznámil se s zobrazováním reality, předmětů a prostředí, se spontánním přístupem a 

užitím fantazie. Řeší projekty a výtvarné řady v kolektivu nebo jako jednotlivec. Začal užívat 

odborné názvosloví. Chápe ztvárnění prostoru v ploše, různými směry vedených linií, šrafování, 

vrstvení a ředění, užití poznaných technik kresby k vyjádření reality, barvy základní a odvozené, 

komplementaritu jednotlivých barevných odstínů, základní informace k tvorbě krajiny barvou, 

proporce lidské postavy. 
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6. a 7. ročník 

 

Žák: se umí prosadit, ale i respektovat lepší názor. Pomocí argumentace je schopen obhájit svůj 

názor. Je členem kolektivu při zachování své individuality. Umí ve skupině pracovat i za ní převzít 

odpovědnost. Dokáže řešit úlohy vyžadující dlouhodobější přípravu, sběr dat a materiálu, svoji 

realizaci pak umí obhájit. Je schopen zpracovávat témata reálná i abstraktní. V rámci svých 

možností používá slovník z oblasti výtvarného umění. 

Uplatňuje kreslířský rukopis a  volí vhodný nástroj k požadovanému výrazu a formátu. Znázorní 

pohyb a uplatní prolínání technik kresby a jejich obohacení vzájemnou kombinací. Hledá vzájemné 

vztahy prvků v prostoru a seznámí se s účinkem nebarevné stupnice, kontrastu a jasu, syté a 

nesyté barevné odstíny, vztahem popředí a pozadí v barevné perspektivě. 

 

 

Prostorová tvorba: 

 

1. a 2. ročník 

 

Žák: má důvěru k učiteli a pokud něco neví nebo neumí, nestydí se zeptat. Je schopen haptického 

prožívání tvarů a různorodých povrchů a rozvíjení již poznaných technik. Využívá přírodních 

materiálů a odpadových materiálů v nových vztazích a formách. 

 

3. až 5. ročník 

 

Žák: využívá nekonfrontačních přístupů k diskuzi, kvalitativní rozlišování v názorech a je schopen 

týmové práce. Používá prostorové komponování z daných prvků přírodního nebo technického 

původu, kompoziční vztahy mezi těmito prvky, pevné nebo volné řazení těchto prvků, nebo jejich 

volné hromadění. V modelování umí uplatnit vícepohledovost, otáčení a pozorování modelu i 

plastiky z různých stran během práce, přidávání a ubírání hmoty a povrchovou úpravu pomocí 

dostupných nástrojů. 

 

 6. a 7. ročník 

 

Žák: jako člen kolektivu se umí názorově prosadit, ale i respektovat jiné názory. Je schopen 

akceptovat lepší řešení než je to jeho. Řeší úlohy s koncepční přípravou, návrhové studie při 

přípravě plastik, materiálové rozšíření prostorové tvorby a vyvažování objemových poměrů. Umí 

použít plastické vyjádření architektonické koncepce za využití poznaných postupů a tvarů 

základních těles, kašírování papíru do forem a na drátěnou konstrukci, volný vztah abstraktního a 

konkrétního, aplikaci skutečnosti v prostorové tvorbě. 
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Výtvarná kultura: 

 

1. a 2. ročník 

 

Žák: vychází z pozorování výtvarných jevů a situací ve svém okolí. Pokouší se je pojmenovat a 

inspirovat se jimi. Rozeznává charakteristické rysy folklóru. Dokáže sdělit co z viděného se mu líbí a 

nelíbí. 

 

3. až 5. ročník 

Žák: rozlišuje hlavní slohové etapy v rámci vývoje umění a dokáže zařadit jejich stěžejní projevy. 

Seznámil se s kulturními projevy jiných národů. Při hodnocení prací je schopen formulovat své 

názory na své práce i na práce druhých. Argumentuje věcně a bez urážek. své práce si ošetřuje a 

ukládá. Účastní se výběru k prezentaci. 

 

6. a 7. ročník 

 

Žák: postupně si rozšířil svůj obzor v poznané oblasti a mimo základních oblastí výtvarného umění 

se seznámil s designem, scénografií a filmem. 

Seznámil se a je schopen inspirativně využít a zhodnotit projevy výtvarného umění z celého světa. 

Potřebu uměleckého sdělení bere jako základní napříč kulturami. Je schopen formulovat svá 

hodnocení, připomínky a názory na odborné úrovni odpovídající svému věku a schopnostem. Umí 

ze svých prací vytvořit reprezentativní soubor. 

 

Postupové zkoušky do dalších ročníků žák vykoná formou veřejné výstavy výtvarného oboru.  

 

Žák absolvuje I. stupeň veřejnou prezentací své závěrečné práce nebo závěrečných prací skupiny. 
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7.3.2     Studijní zaměření Výtvarná tvorba - II. stupeň 

 

 

       Týdenní dotace 

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

Plošná tvorba 1 1 1 1 

Prostorová tvorba 1 1 1 1 

Výtvarná kultura                              1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 3 3 3 3 

12 

 

 

Plošná tvorba: 

 

1. a 2. ročník 

 

Žák: umí si samostatně zvolit témata. Uplatňuje své názory a je schopen je obhájit. Je tolerantní a 

schopný pracovat v kolektivu. Prohloubil si získané znalosti a dovednosti jak ve studijní, tak ve 

volné tvorbě. Seznámil se s písmem a jeho užitím v užité tvorbě. V barvě umí uplatnit nabyté 

vědomosti při transformaci reality ve výtvarnou výpověď. 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák: je schopen sebereflexe a zpětného hodnocení svých prací. Dovede samostatně pracovat i 

mimo kolektiv a prostory školy. Tvoří samostatná díla vyhovující jeho naturelu. Jako prostředek 

využívá různé techniky malby, kresby a grafiky či jejich vzájemné kombinace. 

 

Prostorová tvorba: 

 

1. a 2. ročník 

 

Žák: je schopen prostorově zpracovat symboly a znaky. Je ochoten připravovat se na další studium. 

Umí vytvořit složité prostorové objekty a portrétní studii v reliéfu. Uplatní získané vědomosti o 

přístupech objektové či akční tvorbě, v individuální nebo kolektivní práci. 

 

3. a 4. Ročník 

 

Žák: dokáže využít i další materiály a média. Umí obhájit vlastní koncepci i přístup. Je poučen o 

volné sochařské tvorbě a jejích materiálových možnostech. Umí se samostatně realizovat po 

návrhové řadě. 
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Výtvarná kultura: 

 

 1. a 2. ročník 

 

Žák: se s  jistotou orientuje ve stylech a obdobích výtvarného umění. Uplatní různé přístupy 

k poznávání výtvarného díla a jeho obsahu. Má přímý kontakt s uměním v galeriích. 

 

3. a 4. ročník 

 

Žák: má samostatný pohled a kritéria na práci s díly výtvarné historie. Umí diskutovat o proměnách 

technik a syntéze výtvarného umění s technickým vývojem a výtvarné reakci na něj. 

 

 

Postupové zkoušky do dalších ročníků žák vykoná formou veřejné výstavy výtvarného oboru.  

 

Žák absolvuje II. stupeň veřejnou prezentací své závěrečné práce nebo závěrečných prací skupiny. 

 

 

Pozn.:  Plán studia pro dospělé vytváří  učitel po dohodě se žákem. Studium pro dospělé lze 

přiřadit ke skupinám II. stupně. 
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8. Taneční obor 

 

8.1 Taneční obor – charakteristika 

Taneční obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím pohybových a 

tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Každému 

žákovi – podle míry jeho schopnosti a zájmu – poskytuje základy odborného vzdělávání,  které mu 

umožní uplatnit se jako tanečník při nejrůznějších neprofesionálních aktivitách,  v povoláních, pro 

která je kultura pohybu vhodným předpokladem, případně pokračovat v dalším studiu směřujícím 

k profesionálnímu působení. 

Vzdělávání v tanečním oboru žáka seznamuje se stavbou i strukturou lidského těla, zákonitostmi 

pohybu a poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou 

pohybu. Pedagog v úzké spolupráci s hudebním korepetitorem rozvíjí v žácích rytmické a hudební 

cítění a podporuje v nich celkovou muzikálnost. Vychováváme žáky ke zdraví zdůrazňováním 

správné životosprávy, volbou vhodného oblečení, dodržováním pitného režimu a prostřednictvím 

uvolňovacích a dechových cvičení. 

Prostřednictvím  vzdělávání se žáci seznamují se základy tanečních technik.  Žáci se seznamují se 

způsoby rozvoje a kultivace koordinačních, silových a vytrvalostních schopností. Rozvíjí  schopnosti 

porozumět komunikačnímu obsahu uměleckého díla a umělecké dílo hodnotit, chápat taneční 

umění v souvislostech, hodnotit prováděný pohyb i umělecký projev. Součásti studia jsou i 

víkendová soustředění žáků tanečního oboru pořádaná dle potřeby ve škole nebo i pobytovou 

formou mimo ni. 

 

 

Vyučuje se: 

 v přípravném studiu ve skupině maximálně 15 žáků, ve výjimečných případech a při 

vhodných prostorových podmínkách ve skupině maximálně 20 žáků, 

 ve skupině maximálně 15 žáků v základním studiu I. a II. stupně, 

 Škola si může zvolit i jinou než týdenní formu organizace studia, přičemž celková 

hodinová dotace musí odpovídat týdennímu minimu. 

 Velikost a obsazení tanečních souborů se řídí jejich zaměřením a podmínkami školy. 

 Výuku je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního studia, studia 

s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé. 
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8.2     Studijní zaměření Přípravná taneční výchova 

 

 

Ke studiu jsou přijímáni žáci na základě úspěšně složených přijímacích zkoušek ve věku od 5 

do 7 let. Studijní zaměření  Přípravná taneční výchova trvá jeden rok až dva roky podle věku 

přijímaných žáků. Přípravné studium v tanečním oboru je realizováno s dvouhodinovou dotací. 

S ohledem na zvolený vzdělávací obsah a zaměření školy lze tuto dotaci snížit až na jednu hodinu 

týdně. 

 

 

1.r. 2.r. 

Taneční průprava 1 1 

Taneční praxe 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 

 

 

 

 

 

Taneční průprava 

 

Žák zvládá základní polohy, orientuje se v prostoru, předvede kolíbku, převaly, kotoul vpřed, vzad,  

přísunný krok, poskočný krok, umí rozpoznat změny tempa, hudební zvuk vysoko - nízko, 

dynamiku silně - slabě, dokáže zopakovat základní polohy, zvládá vazby přechodů z polohy do 

polohy, správné držení těla,  pamatuje si krátké  vazby základních kroků. Cílem výuky je osvojení 

základních principů pohybu na místě a z místa v dostatečném prostoru. Žák je motivován 

k rozvíjení hravosti a fantazie. 

 

 

Taneční praxe 

 

Žák předvede dětské taneční hry na lidové písně, jednoduché etudy na dětské písničky, krátké 

gymnastické etudy, dokáže vnímat pohyb celého těla v prostoru, zvládne se pohybovat po 

prostoru mezi překážkami i po diagonále. Zadáváním různých úkolů se pedagog snaží rozvíjet 

v žákovi vlastní představivost a fantazii. Jedním z prostředků je aktivní podíl žáka na přípravě 

společných choreografií. 

 

Talentová zkouška:  

Žák vykoná talentovou zkoušku formou veřejného vystoupení. Pokud se ze závažných důvodů 

nemůže žák účastnit veřejného vystoupení, postupuje do I. stupně na základě úspěšného vykonání 

komisionální zkoušky. 
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8.3.1   Studijní zaměření Taneční tvorba – I. stupeň 

Týdenní dotace 

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

Taneční průprava 1 1      

Taneční praxe 1 1 1 1 1 1 1 

Současný  tanec   1 1 1 1 1 

Klasický tanec  *                                    1 1 1 

Taneční seminář   1 1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 2 2 3 3 3-4 3-4 4 

20 - 22 

 

 

V 1. a 2. ročníku je ve výuce kladen důraz na předmět Taneční průprava. Od 3. ročníku přechází na 

předmět Současný tanec.  

* Výuka klasického tance a tanečního semináře probíhá v blocích.  

 

 

1. ročník  

 

Taneční průprava: 

 

Žák: dokáže správně držet tělo v základních pozicích a zvyšuje svoji pohyblivost. Zvládá pohyb 

z místa na místo, hudební cítění a vnitřní citlivost. 

   

Taneční praxe: 

 

Žák: zvládá dětské taneční hry. Rozeznává základní hudební pojmy – tempo a dynamika. Umí 

základní prvky dětských lidových tanců. Účastní se veřejných vystoupení. 

 

 

 

2. ročník 

 

Taneční průprava: 

 

Žák: ovládá držení těla na místě a v pohybu do prostoru. Zvyšuje pružnost, koordinaci pohybu a 

aktivní pohyblivost. Zlepšuje chůzi, běh, poskoky, cval, skoky, obraty. Obohacuje pohyb o různé 

druhy tempa, rytmu a dynamiky, např. pozná dvoudobý a třídobý takt. 
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Taneční praxe: 

 

Žák: zvládá základní pohybové hry s náčiním. Umí lidové taneční hry a ztvárňuje drobné hudební 

skladby s určitým obsahem. Pozná rytmus chůze, běhu a poskoku. Zúčastňuje se veřejných 

vystoupení. 

 

 

 

3. ročník 

 

Současný tanec: 

 

Žák: upevňuje držení těla a zvládá základní taneční kroky. Prohloubuje rytmické, dynamické a 

prostorové cítění. Dokáže pohybem reagovat na dvoučtvrteční a tříčtvrteční takt. Uvědoměle 

ovládá jednotlivé svalové skupiny. Žák rozvíjí své dovednosti na základě zvládnutí prvků techniky 

klasického tance: dokáže správně držet tělo s pozicemi dolních a horních končetin. Zvládá 

postavení u tyče a postupně ovládá battement, demi-plié, relevé, úklon a záklon. Rozumí 

názvosloví probíraných prvků. 

 

Taneční praxe: 

 

Žák: uplatňuje získané dovednosti v praxi. Dokáže rozvíjet pohybovou fantazii a tvořivé schopnosti. 

Zvládá kolektivní pohybovou a prostorovou souhru a uvědomuje se vlastní odpovědnost za 

kolektivní práci. Zúčastňuje se veřejných vystoupení. 

 

 

Taneční seminář: 

 

Žák: rozvíjí schopnost hodnotit umělecká díla z oblasti taneční praxe na základě rozboru 

shlédnutých tanečních představení. Součástí výuky je i návštěva veřejných vystoupení mimo město 

(pravidelné zájezdy na zajímavá taneční představení profesionálních uměleckých souborů). 

 

 

 

4. ročník 

 

Současný tanec: 

 

Žák : Chápe vazby lehů a sedů. Pracuje s pohyby pánví. Umí vazby obratů, otáček a tančí s náčiním.  

Žák rozvíjí své dovednosti na základě zvládnutí prvků techniky klasického tance: předvede vazby 

battementů a port de bras. Vnímá předehru a závěr. Zná základní provedení skoků u tyče. 
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Taneční praxe : 

 

Žák : rozumí hudebnímu a prostorovému cítění. Umí pracovat ve dvojici. Reaguje na změny rytmu, 

tempa a nálady. Dokáže se koncentrovat. Zúčastňuje se veřejných vystoupení. Uvědomuje si 

principy prováděného pohybu a uplatňuje je ve svém vyjádření. 

 

Taneční seminář: 

 

Žák: rozvíjí schopnost hodnotit umělecká díla z oblasti taneční praxe na základě rozboru 

shlédnutých tanečních představení. Součástí výuky je i návštěva veřejných vystoupení mimo město 

(pravidelné zájezdy na zajímavá taneční představení profesionálních uměleckých souborů). 

 

 

 

5. ročník 

 

Současný tanec: 

 

Žák: zvládá plynulý, harmonický a koordinovaný pohyb celého těla. Používá doprovodný pohyb 

paží, pracuje ve dvojici na místě i v prostoru. Dokáže rozlišit svalové napětí a uvolnění. 

 

Klasický tanec: 

 

Žák: předvede prvky Grand-plié, rond de jambe, úklony, battement frappé, échappé a Port de 

brans. Provádí úklony  u tyče a nácvik skoků tamtéž. 

 

Taneční praxe: 

 

Žák: si osvojil držení těla v základních pozicích. Zvýšil svoji pohyblivost. Zvládá pohyb z místa na 

místo, hudební cítění a vnitřní citlivost. Umí se pohybovat v nejrůznějších prostorových drahách. 

Vnímá skupinu a dokáže obhájit svoji vlastní představu o choreografii. 

 

Taneční seminář: 

Žák: rozvíjí schopnost hodnotit umělecká díla z oblasti taneční praxe na základě rozboru 

shlédnutých tanečních představení. Součástí výuky je i návštěva veřejných vystoupení mimo město 

(pravidelné zájezdy na zajímavá taneční představení profesionálních uměleckých souborů). 
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6. ročník 

 

Současný tanec: 

 

Žák: zvládá uvědomělý centrální pohyb. Umí si vytvořit vazby švihů a vln. Pochopil nové taneční 

techniky. Dokáže improvizovat na různé druhy hudebních skladeb a využívat impulsy v pohybu, 

skoky a otáčky. Procvičuje obratnost a rovnováhu. Pohybově reaguje na ticho i hudbu. 

 

Klasický tanec: 

 

Žák: předvede různé druhy battementů, rond a skoků. Opakuje a stále prohlubuje znalost port de 

bras. Umí zapojit pohyb hlavy. Koordinuje pohyb horních končetin u tyče. 

 

 

 

Taneční praxe: 

 

Žák: hodnotí vlastní projev realizovaný v rámci tanečního vystoupení a jeho přípravy. Vkládá do 

improvizace svůj osobitý projev. Tvoří na základě poslechu hudby. Zvládá kontakt s druhým 

tanečníkem.  Zúčastňuje se veřejných vystoupení. 

 

Taneční seminář: 

 

Žák: rozvíjí schopnost hodnotit umělecká díla z oblasti taneční praxe na základě rozboru 

shlédnutých tanečních představení. Součástí výuky je i návštěva veřejných vystoupení mimo město 

(pravidelné zájezdy na zajímavá taneční představení profesionálních uměleckých souborů). 

 

 

7. ročník 

 

Současný tanec: 

 

Žák: zvládá různé taneční styly a harmonický pohyb celého těla. Orientuje se v hudbě. Dokáže najít 

chybu a umí hodnotit provedení vazeb i jednotlivých prvků. Žák se podílí na vlastní organizaci 

představení a jejich propagaci. Umí rozlišit kvalitu tanečního umění a orientuje se v jeho formách a 

žánrech. 

 

Klasický tanec: 

 

Žák: zvládá základní skoky. Dokáže předvést základní pózy klasického tance. Ovládá koordinaci 

pohybu nohou, rukou a hlavy. Provádí vázaný pohyb s akcentem. Žák se během studia seznamuje 



Školní vzdělávací program  Základní umělecká škola Svitavy 

 

Stránka 133 z 142 

 

průběžně s historií i současností tance prostřednictvím filmových ukázek a návštěvy tanečních 

choreografií amatérských nebo profesionálních souborů.  

 

 

Taneční praxe: 

 

Žák: umí použít základní odborné názvosloví a správně hodnotit taneční výkony. Vnímá a hodnotí 

obsah choreografického díla. Samostatně řeší krátké choreografické etudy. Je schopen diskutovat 

o díle. Snaží se o vlastní výraz v tanci. Hudební ukázku umí zařadit do správného historicky-

kulturního období a snaží se ji vyjádřit odpovídajícím pohybem. 

 

 

Taneční seminář: 

 

Žák: rozvíjí schopnost hodnotit umělecká díla z oblasti taneční praxe na základě rozboru 

shlédnutých tanečních představení. Součástí výuky je i návštěva veřejných vystoupení mimo město 

(pravidelné zájezdy na zajímavá taneční představení profesionálních uměleckých souborů). O 

shlédnutých vystoupeních diskutuje a porovnává jejich kvalitu. V rámci semináře žák pracuje 

s kontaktní improvizační technikou, práce s partnerem. 

 

Postupové zkoušky do dalších ročníků žák vykoná formou veřejného vystoupení. Pokud se ze 

závažných důvodů nemůže žák účastnit veřejného vystoupení, postupuje do dalšího ročníku na 

základě komisionální zkoušky. 

 

Žák ukončí studium I. stupně veřejným absolventským vystoupením. 
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8.3.1      Studijní zaměření Taneční tvorba – II. stupeň 

 

       Týdenní dotace 

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

Současný tanec 1 1 1 1 

Klasický tanec 1 1 1 1 

Taneční seminář* 1 1 1 1 

Celkový počet hodin v týdnu 3 3 3 3 

12 

 

* Výuka v předmětu Taneční seminář probíhá v blocích. 

 

 

 

1. a 2. ročník 

 

Současný tanec: 

 

Žák: taneční technikou propracovává tělo tak, aby bylo schopné analýzy  a syntézy pohybu. Chápe 

smysl pro formu a základy taneční kompozice. Při improvizaci dokáže použít různou taneční 

techniku. Vytváří si svůj individuální slovník pohybu jako základ sebevyjádření. Zná stavbu a funkci 

těla. Pracuje s centrálním těžištěm. Reaguje na vnitřní a vnější impulsy. 

 

Klasický tanec: 

 

Žák: umí cvičit u tyče i na volnosti v rychlejším tempu. Dokáže provést technicky náročnější vazby. 

Zvládá čistotu provedení. Vnímá a hodnotí choreografické dílo. Násobí počet piruet. Umí rozpoznat 

rytmické změny. Dokáže objasnit správné provedení prvku. Snaží se o tanečnost v projevu. 

 

Taneční seminář: 

 

Žák: rozvíjí schopnost hodnotit umělecká díla z oblasti taneční praxe na základě rozboru 

shlédnutých tanečních představení. Součástí výuky je i návštěva veřejných vystoupení mimo město 

(pravidelné zájezdy na zajímavá taneční představení profesionálních uměleckých souborů). O 

shlédnutých vystoupeních diskutuje a porovnává jejich kvalitu. V rámci semináře žák pracuje 

s kontaktní improvizační technikou, práce s partnerem. 
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3. a 4. ročník 

 

Současný tanec: 

 

Žák: taneční technikou dokáže propracovat tělo tak, aby bylo schopné analýzy a syntézy pohybu. 

Chápe smysl pro formu a základy taneční kompozice, při improvizaci umí použít různou taneční 

techniku. Vytváří si svůj individuální slovník pohybu jako základ sebevyjádření. Je přizpůsobivý 

práci ve skupině. Vnímá prostorové změny. Žák se podílí na vlastní organizaci představení a jejich 

propagaci. 

 

Klasický tanec: 

 

Žák: umí cvičit u tyče i na volnosti v rychlejším tempu. Je schopen provádět technicky náročnější 

vazby. Dbá na čistotu provedení. Umí rozeznat nesprávné provedení cviku. Spolupracuje na tvorbě 

choreografie. Dokáže ji vnímat a hodnotit. Vyjádří pohybem jednotu a neoddělitelnost 

intelektuální, emocionální a fyzické stránky díla. 

Taneční seminář: 

 

Žák: rozvíjí schopnost hodnotit umělecká díla z oblasti taneční praxe na základě rozboru 

shlédnutých tanečních představení. Součástí výuky je i návštěva veřejných vystoupení mimo město 

(pravidelné zájezdy na zajímavá taneční představení profesionálních uměleckých souborů). O 

shlédnutých vystoupeních diskutuje a porovnává jejich kvalitu. V rámci semináře žák pracuje 

s kontaktní improvizační technikou, práce s partnerem. 

 

 

Postupové zkoušky do dalších ročníků žák vykoná formou veřejného vystoupení. Pokud se ze 

závažných důvodů nemůže žák účastnit veřejného vystoupení, postupuje do dalšího ročníku na 

základě komisionální zkoušky. 

 

Žák ukončí studium II. stupně veřejným absolventským vystoupením. 

 

Pozn.:  Plán studia pro dospělé vytváří učitelka po dohodě se žákem. Studium pro dospělé lze 

přiřadit ke skupinám II. stupně. 
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9      Výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a  mimořádně nadaných 

    Naše škola je otevřená všem, kteří prokážou nezbytné předpoklady potřebné pro přijetí do 

kteréhokoli uměleckého oboru. Škola jim vytvoří takové podmínky, aby mohli plnit vzdělávací 

obsahy obsažené v ŠVP s ohledem na jejich možnosti a potřeby. Jedná se o žáky se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním  a sociálním znevýhodněním. 

 

Zásady vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Diagnostika probíhá vždy ve spolupráci s rodiči prostřednictvím školských poradenských 

zařízení (PPP, SPC). Žádost rodičů a předložení odborného posudku z poradenského nebo 

lékařského pracoviště je podmínkou k zařazení do tohoto programu. Žádost i posudek je nutno 

každoročně obnovit. Práce se žáky všech tří kategorií má individuální a diferencující charakter, tzn. 

že učitel stanoví žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami individuální studijní plán na pololetí, 

který v případě pokračování navazuje na úroveň předchozího pololetí. Plán je stanoven tak, aby 

bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky formulovanými v RVP ZUV a skutečnými 

možnostmi žáka. Plán, který schvaluje ředitel školy je variabilní a respektuje možné modifikace 

vývoje obtíží.    

Na závěr školního roku vykoná žák postupovou zkoušku na jeho úrovni, za odpovídající kvalitu ručí 

učitel. V katalogu o průběhu vzdělávání musí být uvedeno, že žák v daném období pracoval podle 

individuálního studijního plánu. Ředitel školy vede přesný seznam těchto výjimek s odůvodněním          

a souhlasem rodičů. 

 

Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Chceme být už od počátku informováni o potížích a zvláštnostech žáků, žádáme o to rodiče 

ve školním řádu. Rodiče nebo zákonné zástupce rovněž ve školním řádu prosíme i o informace o 

vzniku mimořádné situace. V případě nutnosti se obracíme na pracovníky PPP, SCP, lékaře nebo 

psychology. Jsme připraveni konzultovat jednotlivé problémy se specialisty – učiteli Speciální 

základní školy Svitavy. Ve škole vytváříme podnětné a vstřícné prostředí, umožňujeme žákům 

přístup do všech oborů. Škola je bezbariérová v prvním nadzemním podlaží, kam se v případě 

potřeby může za žákem přesunout kterýkoli vyučující z vyšších podlaží. 

 Podmínky vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Žákům nadaným a mimořádně nadaným s velkým zájmem rodičů výjimečně umožníme 

studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin podle RVP. Mimořádně schopné žáky 

připravujeme na soutěže, vyjednáváme pro ně konzultace na školách vyššího typu, orientujeme je 

ke studiu na vyšších uměleckých školách. Pro žáky, kteří se rozhodli studovat na konzervatoři nebo 

vysoké škole s uměleckým zaměřením, organizujeme mimořádné hodiny přípravy na umělecké 

školy (individuální nebo skupinové). 
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10    Studium pro dospělé 

Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle 

individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku. Ke studiu jsou přijímáni studenti 

středních nebo vysokých škol a pracující na základě úspěšného složení přijímací zkoušky. Studium 

pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních 

schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku. Studium umožňuje starším studentům a pracujícím 

rozvoj v uměleckých oblastech v metodicky fundovaném prostředí v souladu s koncepcí 

celoživotního vzdělávání. Očekávané výstupy stanoví pedagog v návaznosti na aktuální stav  

znalostí a dovedností, individuální vzdělávací potřeby a zaměření konkrétního studenta. V souladu 

s ŠVP je vloží do třídní knihy a každoročně podle nich napíše roční individuální plán studenta. 

Přijímání ke studiu probíhá vždy podle zájmu uchazeče v návaznosti na dané možnosti školy. 
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11. Hodnocení žáků 

 

 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním 

uměleckém vzdělávání v platném znění. 

 

11.1  Zásady hodnocení žáků na Základní umělecké školy Svitavy 

 

 Základním principem hodnocení a klasifikace je pozitivní hodnocení, které je zároveň pro 

žáky motivující. Při něm hodnotíme skutečné znalosti a dovednosti žáka a nehledáme 

jenom mezery v jeho vědomostech. 

 Při hodnocení je důležité soustředit se na individuální pokrok každého žáka s ohledem na 

věkové zvláštnosti. Při celkové klasifikaci žáka přihlížíme i k tomu, že žák mohl v průběhu 

klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. 

 Cílem vzdělávání na ZUŠ není klasifikace, ale získání uměleckého vzdělání a rozvoj 

osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími způsobilostmi, mravními a duchovními 

hodnotami pro osobní a občanský život, získávání informací a učení se v průběhu celého 

života. 

 Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci uplatňujeme přiměřenou náročnost a 

pedagogický takt vůči žákovi. 

 Cílem každého hodnocení je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, tj. co se naučil, zvládnul, 

osvojil, v čem se zlepšil, v čem chybuje a jak postupovat dále. 

 Vytváříme vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl poučeně a objektivně hodnotit 

sebe a svoji práci (uplatňování sebehodnocení žáka). 

 Při hodnocení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k doporučení 

školského poradenského zařízení. 

Při hodnocení učitelé sledují: 

 ucelenost, přesnost a osvojení požadovaných poznatků, kvalitu a rozsah získaných 

dovedností a návyků, 

 schopnost uplatňovat osvojené poznatky, dovednosti a návyky při řešení teoretických a 

praktických úkolů, 

 samostatnost a tvořivost, 

 kvalitu výsledků činností, 

 osvojení účinných metod samostatného studia, 

 estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu, 

 kolektivní zodpovědnost, 

 jak se žák projevuje, jak spolehlivě a odpovědně plní své povinnosti, jak je snaživý, zda 

dovede spolupracovat při vyučování, být vstřícný a tolerantní ke svým spolužákům a jak 

zachovává elementární pravidla kulturního chování atd. 
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11.2 Průběžné hodnocení žáka 

 

 Podklady pro hodnocení a klasifikaci vzdělávacích výsledků získává učitel zejména těmito 

metodami, formami a prostředky: 

 soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenost na výuku, 

 různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, postupové, závěrečné), 

 analýzou výsledků činnosti žáka, 

 konzultacemi s ostatními učiteli, 

 rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. 

Žák musí být z teoretických předmětů na kolektivní výuce vyzkoušen alespoň dvakrát za každé 

klasifikační období. V individuální výuce musí být žák klasifikován dvakrát v měsíci. Učitel oznamuje 

žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených jevů. Při ústním 

zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. 

Výsledky hodnocení písemných zkoušek oznámí žákovi nejpozději do 14 dnů. O termínu písemné 

zkoušky, která trvá déle než 15 minut, informuje učitel žáky nejméně týden předem. 

Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáků průkazným způsobem tak, aby 

mohl doložit správnost celkové klasifikace žáků i způsob získávání jednotlivých známek. Učitel je 

povinen archivovat písemné práce žáků a další podklady pro klasifikaci po celou dobu školního 

roku (od 1. září do 31. srpna). 

 

 

11.3 Stupně a způsoby hodnocení 

 

 Výsledky žáka v základní umělecké škole se dle platné vyhlášky klasifikují čtyřmi stupni: 

a) 1 – výborný 

 Žák ovládá požadované poznatky uceleně, přesně a úplně, chápe vztahy mezi nimi. 

 Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti při řešení praktických i 

teoretických úkolů. 

 Samostatně hodnotí jevy a zákonitosti. 

b) 2 – chvalitebný 

 Žák ovládá poznatky v podstatě uceleně, přesně a úplně. Samostatně nebo na základě 

menších podnětů učitele je schopen osvojené vědomosti a dovednosti uplatňovat, 

nevyskytují se podstatné chyby. 

 Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti s částečnou pomocí učitele. 

c) 3 – uspokojivý 

 Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojených vědomostí a dovedností závažnější 

nedostatky, které je schopen uplatňovat s intenzivnější pomocí učitele. 

 Dokáže hodnotit jevy a zákonitosti spíše jen za pomoci učitele. 
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d) 4 – neuspokojivý 

 Žák si požadované vědomosti a dovednosti neosvojil, má v nich závažné nedostatky, které 

není schopen opravit ani s pomocí učitele. 

 Nedokáže hodnotit jevy a zákonitosti ani za pomoci učitele. 

 

Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro 

jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno 

nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka 

hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení 

náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna 

příslušného školního roku. 

Ředitelka školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a 

od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitelka školy dosažené vzdělání žáka, 

uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání. 

Žák nemůže postoupit do dalšího ročníku, jestliže byl na postupových zkouškách hodnocen 

stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý. Musí vykonat opravnou zkoušku a to nejpozději do konce 

měsíce srpna příslušného školního roku. 

 

 

11.4 Vysvědčení 

 

Vysvědčení za 1. pololetí dostávají žáci ve formě výpisu, výroční vysvědčení na 

předepsaném tiskopise za obě pololetí. Žáci přípravných výchov všech oborů dostávají na konci 

školního roku potvrzení o návštěvě přípravné výchovy. 

 

 

11.5 Postupová zkouška 

 

Před koncem každého školního roku vykonají všichni žáci hudebního oboru postupovou 

zkoušku komisionální formou. Její obsah je pro každý ročník uveden v kapitole „Učební osnovy 

vyučovacích předmětů v jednotlivých studijních zaměřeních hudebního oboru“. Postupové zkoušky 

hodnotí nejméně tříčlenná komise složená z učitelů daného nebo příbuzného předmětu. Známky 

se stanovují dohodou mezi členy komise. Zapisují se do protokolu.  

V tanečním oboru vykonávají žáci postupovou zkouškou formou tanečního vystoupení. Pokud se 

nemohou ze závažných důvodů vystoupení účastnit, vykonají komisionální zkoušku. 

Ve výtvarném oboru vykonávají postupovou zkoušku formou účasti na výstavě výtvarných prací.  

Úspěšné vykonání postupové zkoušky je podmínkou postupu do vyššího ročníku. Známka z 

postupové zkoušky nezakládá nutně na známku na vysvědčení. Konečné rozhodnutí při stanovení 

známky na vysvědčení je na učiteli, který daný předmět vyučuje. 
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Pokud žák nemůže ze závažných důvodů vykonat postupovou zkoušku, může ředitelka povolit 

odklad.  

V případě, že je žák úspěšný v oborových soutěžích, může dle rozhodnutí předmětové komise 

postoupit do dalšího ročníku na základě těchto výsledků. 
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12   Vlastní hodnocení školy 

    

 

Hodnocení školy bude provedeno vždy na závěrečné pedagogické radě. Vlastní hodnocení školy je 

východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. 

 

Hodnotíme následující oblasti: 

1. Podmínky ke vzdělávání. 

2. Průběh vzdělávání. 

3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, 

rodičů a dalších osob na vzdělávání. 

4. Výsledky vzdělávání žáků a studentů. 

5. Řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání. 

6. Úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 

zdrojům.  

 

 

 

 Platnost dokumentu 

Možné úpravy ŠVP Svitavy lze provádět 1x za školní rok s platností k 1. září následujícího roku. 

 

 

 


