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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

2.1. Počet oborů, velikost 

 

Základní umělecká škola Hulín nabízí vzdělání ve třech uměleckých oborech – hudebním, výtvarném a 
literárně dramatickém. 
Studium probíhá na I. a II. stupni základního studia a také ve studiu přípravném. Cílová kapacita 400 
žáků je naplněna do posledního místa a zájem dětí převyšuje naše možnosti nových přijetí. 
V hudebním oboru je průměrně vyučováno 290 žáků, v literárně dramatickém 70 a ve výtvarném 
oboru 40 žáků. 
 Nabízíme systematické vzdělávání, které vede k získání základu, návyku a všeobecného přehledu 
z hudebního, výtvarného a dramatického umění. 
Věkové rozpětí našich žáků je 5 - 20 let, což klade vysoké nároky na odbornou a pedagogickou 
způsobilost.  
V hudebním oboru vyučujeme hru na klavír, elektronické klávesy, akordeon, kytaru, zobcovou flétnu, 
příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, křídlovku, tenor, baryton, pozoun, tubu, bicí, housle, 
violoncello, kontrabas, pěveckou hlasovou výchovu, sólový zpěv a sborový zpěv. 
 

2.2. Historie, současnost 

 

Základní umělecká škola Hulín je významným kulturním centrem v našem malém městě. 
Za dobu své existence si právem získala pevné postavení ve společenském a uměleckém životě 
v celém kroměřížském regionu. 
Historie školy spadá až do roku 1964, kdy byla v Hulíně zřízena pobočka tehdejší Lidové školy umění 
v Kroměříži. Od školního roku 1966/67 patřila pobočka v Hulíně pod ředitelství Lidové školy umění 
v Holešově. V srpnu 1978 byla škola osamostatněna a od 1. 1. 1996 byla zřízena jako samostatná 
příspěvková organizace. 
 
Škola sídlí v nově zrekonstruované budově přímo na hulínském náměstí Míru. Tato výhodná poloha je 
velkým plusem pro naše žáky, místní i dojíždějící. Je v dosahu základní školy a autobusového spojení 
do nedalekých vesnic. V loňském roce jsme získali uvolněné prostory po bývalé lékárně v přízemí naší 
budovy a dosáhli tak většího komfortu výuky v hudebním a výtvarném oboru. 
Dalším místem poskytovaného vzdělávání je ZŠ Kostelec u Holešova a ZŠ Pravčice, kde nabízíme 
místním dětem výuku v hudebním oboru přímo v místě jejich školní docházky, bez potřeby dojíždět. 
Odloučené pracoviště má také literárně dramatický obor. Již několik let má zázemí v prostorách 
Kulturního klubu Hulín. 
V letech 2009 - 2013 jsme byli vybráni jako pilotní škola pro kurikulární reformu v Základních 
uměleckých školách a od školního roku 2012/2013  probíhá výuka podle Školního vzdělávacího 
programu, vytvořeného našimi pedagogy. 
Již třetím rokem využíváme elektronické vedení povinné dokumentace, klasifikace a školní agendy v 
programu IZUŠ.  
 
Výsledky naší společné práce žáci každoročně prezentují na mnoha koncertech a  důležitých akcích. 
Tradicí se staly komponované pořady, třídní a žákovské koncerty, výstavy, ukázkové hodiny, festival 
mládežnických dechových orchestrů a mnoho dalších. Zapojujeme se pravidelně do nejrůznějších 
regionálních i mezinárodních soutěží. Součástí hudebního života jsou také koncerty učitelů a koncerty 
posluchačů Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži. 
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Velký důraz klademe na spolupráci s rodiči, kteří jsou u nás vítáni společně se svými dětmi. Často se 
účastní individuálního vyučování a pomáhají při domácí přípravě, která je nezbytná pro naši 
společnou práci ve výuce. 
Hodně pozornosti věnujeme také oblasti prezentace školy na veřejnosti. Zdrojem informací pro 
rodiče a širokou veřejnost jsou webové stránky, profil na sociální síti Facebook, veřejné projekce, 
reklamní bannery a propagační materiály školy. Každým rokem vydáváme ročenku Liduška a 
pořádáme školní reprezentační ples. 
Na škole působí Sdružení rodičů a přátel školy a také Sdružení rodičů při Dechovém orchestru 
Morava. Jejich hlavním cílem je spolupráce rodičů se školou a materiální a finanční podpora při naší 
výchovné práci. 
 

2.3. Charakteristika pedagogického sboru 

 

Pedagogický sbor má 29 členů, kvalifikovaných pro svůj obor. Učitelé se snaží vytvářet ve škole 
příjemné prostředí plné vzájemné důvěry a spolupráce, které je nezbytné pro zdravé školní klima. 

2.4. Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce  
  

Naše škola se již čtvrtým rokem společně s dalšími ZUŠ zřizovanými Zlínským krajem prezentuje 

v projektu ZUŠKA? ZUŠKA!  

Celoročně spolupracujeme s těmito subjekty: 
- Zlínský kraj / zřizovatel školy/ 
- Město Hulín / vlastník budovy/ 
- Základní škola Nábřeží Hulín 
- Základní škola Pravčice 
- Středisko volného času Hulín 
- Základní škola Kostelec u Holešova 
- Kulturní klub Hulín 
- Městská knihovna Hulín 
- Mateřská škola Hulín 
- Mateřská škola Pravčice 
- Základní umělecké školy ve Zlínském kraji 
- Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 
- Klub Unesco Kroměříž 
- Smíšený pěvecký sbor Smetana Hulín 
- Dětský pěvecký sbor Moravské děti Holešov 
- Hanácká dechová hudba Hulíňané 
- Informační centrum Hulín 
 
Škola navázala také úzkou spolupráci se dvěma zahraničními partnery, kterými již 13 let jsou: 
Základná umelecká škola v Zlatých Moravciach/ Slovensko/ a 
Pánstwowa Szkola Muzyczna I.st.im Marcina Kamińskiego w Sierpcu / Polsko/. 
Dechový soubor Morava pravidelně spolupracuje s Detskou dychovou hudbou Rudolfa Hečku /Dolná 
Súča, Slovensko/.  
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2.5. Vybavení školy a její podmínky 

 

Škola má pěkné, světlé a esteticky zařízené prostory. Vstup do budovy je z důvodu bezpečnosti žáků 
zajištěn čipovým systémem. Hudební obor disponuje učebnami pro individuální výuku, učebnou 
hudební nauky a orchestrální hry a vyhovujícím sálem, kde jsou organizovány koncerty žáků. Třídy 
jsou vybaveny novým moderním nábytkem a kvalitními hudebními nástroji a pomůckami.  Pro výuku 
předmětu Hudební nauka je k dispozici také interaktivní tabule a velká sada nástrojů Orfeova 
instrumentáře. 
Pro učitele je k dispozici malá knihovna s odbornou literaturou a notové archívy jednotlivých 
nástrojových oddělení.  Každá učebna je vybavena notebookem a má připojení na internet. 
K dispozici je také kopírka a tiskárna v kanceláři školy. Toto místo slouží zároveň jako malá sborovna 
pedagogů a jsou zde vyvěšeny nejaktuálnější informace pro zaměstnance. 
Velkou výhodou pro naše žáky je možnost pronájmu hudebních nástrojů na domácí cvičení. 
Literárně dramatický obor má k dispozici 2 učebny a sálek s jevištěm. LDO je vybaven potřebnými 
učebními pomůckami a kostýmy. Příležitostně je  našim žákům k dispozici také velký sál s jevištěm a 
světelnou a zvukovou technikou. 
Pro výuku žáků výtvarného oboru slouží prostorný ateliér a přilehlé prostory pro práci s lisem, 
hrnčířským kruhem, elektrickou pecí a pro sklad učebních pomůcek a potřebného materiálu. 
 

3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 

3.1. Zaměření školy 

 

- nabízíme žákům systematické vzdělávání, které je vede k získání základů, návyků a 
všeobecného přehledu z hudebního, výtvarného a dramatického umění 

- naší prioritou je vytvořit u dětí krásný vztah k umění a ke kultuře a vést je k odpovědnosti, 
důslednosti a systematičnosti 

- připravujeme žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních školách uměleckého nebo 
pedagogického zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách 
s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením 

- preferujeme kvalifikovaný a kvalitní učitelský kolektiv a přívětivé školní klima 
- využíváme hojně týmové a mezioborové spolupráce pedagogického sboru 
- připravujeme žáky pro práci v reprezentativních tělesech školy 

 

3.2. Vize školy 

 

Rádi bychom: 
- udržovali dobré jméno školy  
- reagovali na nové trendy ve výuce a v uměleckém školství 
- nadále vytvářeli příjemné a přátelské prostředí 
- pěstovali v žácích zdravé sebevědomí a dali všem možnost zažít pocit úspěchu 
- podpořili v rámci finančních možností další vzdělávání učitelů  
- prohloubili spolupráci s rodiči, širokou veřejností a partnery školy 
- nadále spolupracovali s našimi zahraničními partnery 
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4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 
 
Přehled hlavních a naší školou preferovaných strategií vztahujících se klíčovým kompetencím 

stanovených v Rámcově vzdělávacím programu pro základní umělecké vzdělávání. 

1. Kompetence k umělecké komunikaci 
 

- formujeme u žáků správné základní návyky, správné zacházení s učebními pomůckami při 
uměleckých činnostech 

- žáky motivujeme k práci na uměleckém díle / vlastním příkladem, názornými ukázkami /  
a vybavujeme je dostatkem vědomostí, dovedností a informací 

- při výuce používáme odbornou terminologii a vysvětlujeme žákům význam těchto slov 
- vedeme žáka k samostatnosti a necháváme mu prostor pro jeho vlastní projev 
- vybíráme vhodné metody postupů se zřetelem na věk, schopnosti a zkušenosti žáků 
- vyžadujeme soustředěnost a aktivní spolupráci v hodině 

 
 

2. Kompetence osobnostně sociální 
 

- hodnotíme výkony žáka a diskutujeme nad klady a zápory jeho práce 
- osobním příkladem, pečlivostí a důsledností rozvíjíme morálně - volní vlastnosti žáka 
- zapojujeme žáky do kolektivních uměleckých aktivit a vedeme je k zodpovědnosti za 

společnou práci 
- učíme žáky / přiměřeně jejich věku / zhodnotit svoji práci i práci ostatních 
- učíme žáky kriticky myslet, přijmout kritiku od druhých 
- iniciujeme žáky k podílení se na utváření příjemné pracovní atmosféry v týmu 

 
 

3. Kompetence kulturní 
 

- zapojujeme žáky aktivně i pasivně do kulturního dění a uměleckých aktivit, vedeme je 
k pozitivní prezentaci sebe, školy a města na veřejnosti a k přirozené úctě ke kulturnímu 
dědictví českého národa i národů ostatních, k regionálnímu povědomí 

- v rámci mezinárodní spolupráce při výměnných pobytech vedeme žáky k poznávání kultury 
jiných národů 

- vedeme žáky ke kultivovanému chování, vystupování a jednání ve škole i mimo ní 
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5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 
 
Přehled všech studijních zaměření hudebního oboru vyučovaných na naší škole 

VZDĚLÁVACÍ ZAMĚŘENÍ 
                   ↓ 

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ 
                ↓ 

Hra na klávesové nástroje - Hra na klavír 
 - Hra na elektronické klávesy 
Sólový zpěv - Sólový zpěv 
Sborový zpěv - Sborový zpěv 
Hra na smyčcové nástroje - Hra na housle 
 - Hra na violoncello 
 - Hra na kontrabas 
Hra na strunné nástroje - Hra na kytaru 
Hra na dechové nástroje - Hra na zobcovou flétnu 
 - Hra na příčnou flétnu 
 - Hra na hoboj 
 - Hra na klarinet 
 - Hra na saxofon 
 - Hra na trubku 
 - Hra na tenor 
 - Hra na pozoun 

- Hra na lesní roh 
 - Hra na tubu 
Hra na akordeon - Hra na akordeon 
Hra na bicí nástroje - Hra na bicí nástroje 

   

Všeobecné poznámky k hudebnímu oboru: 

 
Žáci jsou zařazováni: do přípravného studia: od 5 let  
 do I. stupně: od 7 let 
 do II. stupně: od 14 let 

 
        

 Začne-li žák docházku do II. stupně studia bez předchozího absolvování I. stupně, plní učební 
osnovy I. stupně. 

 Přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je zařazen 

do ročníku odpovídající jeho schopnostem a dovednostem na základě komisionální zkoušky. 

 Přejde-li žák v průběhu studia z jednoho studijního zaměření do jiného, začíná plnit osnovy 

daného studijního zaměření od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem a dovednostem na 

základě komisionální zkoušky. 

 Žák může ve výjimečných případech postoupit do vyššího ročníku v pololetí na základě 

komisionální zkoušky. 

 Každý žák hudebního oboru je rovněž povinen od třetího, popřípadě čtvrtého ročníku  

1. stupně (v závislosti na studijním zaměření) a v celém průběhu 2. stupně navštěvovat 

některý předmět, v němž si splní hru na hudební nástroj, popř. zpěv v kolektivu, tj. zapojí se 

do souborové interpretace. Každé studijní zaměření má proto také vlastní předmět 

souborové interpretace (např. komorní hra, komorní zpěv, sborový zpěv, kytarový soubor, 
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dechový orchestr apod.), který žák od stanoveného ročníku navštěvuje. V případě, že žák 

navštěvuje více studijních zaměření, má povinnost navštěvovat výuku souborové 

interpretace minimálně v jednom studijním zaměření. Žák tedy nemusí plnit souborovou hru 

v každém studijním zaměření zvlášť. 

 

5.1  Přípravné studium hudebního oboru 

5.1.1  Přípravné studium I. stupně 

Cílem přípravného studia I. stupně je vzbudit zájem o hru na nástroj a zpěv. Hravou formou provádět 

pěvecké, sluchové, instrumentální a pohybové činnosti a vytvářet předpoklady pro získávání 

systematických pracovních návyků. 

    
 

 

NÁZEV PŘEDMĚTU 1. ročník 2. ročník 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

Přípravná hudební výchova 1 1 1 1 

N
ab

íd
ka

 s
tu

d
ijn

íc
h

 

za
m

ěř
en

í –
 p

ří
p

ra
vk

a Příprava ke hře na klavír, 
elektronické klávesy, 
zobcovou flétnu, žesťový 
nástroj, akordeon, kytaru, 
housle, příprava k sólovému 
zpěvu a přípravný pěvecký 
sbor Zvonečky 

 
 
 

0 - 1 

 
 
 

0 - 1 

 
 

 
0 - 1  

 
 
 

0 - 1 

Poznámka: Je-li žák schopen smysluplně navštěvovat od samého počátku vedle Přípravné hudební výchovu také 
přípravné studium individuální výuky zvoleného studijního zaměření, může tak činit od samého počátku. Při 
standardním postupu výuky se předpokládá, že žák nejprve navštěvuje jedno pololetí pouze Přípravnou 
hudební výchovu bez zvoleného stud. zaměření. 
 

Učební osnovy vyučovacího předmětu:  

Přípravná hudební výchova 
 

 Žák: 
- dokáže zazpívat jednoduchou píseň 
- rozlišuje vzestupnou a sestupnou melodii 
- umí rytmizovat říkadla pomocí hry na tělo 
- pozná nástroje Orffova instrumentáře, dokáže je použít při elementárním doprovodu 

jednoduché písně 
- umí rozlišit pojmy zvuk a tón 
- pozná houslový klíč, notovou osnovu, noty c1 – g1 
- pozná notu celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou 
- při poslechu umí rozlišit kontrastní charakter jednoduchých skladeb (pochod, ukolébavka), 

kontrastní tempo a dynamiku (p, f) 
 
 

Příprava ke hře na klavír 
  

 Žák: 
- s pomocí učitele dokáže správně sedět za klavírem  
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- reaguje na podněty pedagoga a dokáže se zkoncentrovat  
- rozezná sluchem melodii vzestupnou a sestupnou  
- používá základní klavírní úhoz – portamento všemi prsty 
- dokáže pojmenovat jména kláves na klaviatuře  
- zahraje podle sluchu jednoduchou lidovou píseň nebo popěvek v rozsahu kvinty pravou i 

levou rukou zvlášť  
- při hře realizuje dynamické rozlišení piana a forte  

 
Příprava ke hře na elektronické klávesy 
 

 Žák: 
- správně sedí za nástrojem a má přirozeně postavené ruce na klaviatuře 
- hraje portamentem jednoduché písně v rozsahu kvinty podle sluchu 
- při hře s automatickým doprovodem využívá režimu SINGLE FINGERED 
- písně harmonizuje pomocí T, D v tónině C a G – dur 
- čte a zapíše noty v rozsahu c1 – g1 
- rozpozná sudý a lichý takt, určí těžkou dobu 

 
Příprava k sólovému zpěvu 
 

 Žák: 
- zvládá jednoduchá dechová a hlasová  

- dbá na správnou výslovnost  

- zpívá jednoduché lidové a umělé písně podle své individuální hlasové vyspělosti 
s doprovodem 

 

Přípravný pěvecký sbor Zvonečky 

 Žák: 
- zvládá jednoduchá dechová a hlasová cvičení 
- využívá hlas ve svém přirozeném rozsahu 
- rytmizuje říkadla a jednoduché písně 
- podle dosažené úrovně zpívá kánon a jednoduchý lidový dvojhlas 
- umí rozlišit kontrastní charakter jednoduchých skladeb (pochod, ukolébavka) a kontrastní     

dynamiku (p, f), ve výrazu reaguje adekvátně na dirigentská gesta – nástup, mezihry, 
ukončení  skladby 

- zpívá s doprovodem 
 
 
Příprava ke hře na zobcovou flétnu 
 

 Žák: 
- napodobuje základní nástrojové dovednosti /správný postoj, držení nástroje, nasazení tónu, 

dýchání  
- zná noty g1 – c2  a dokáže je zahrát 
- vytleská a zahraje jednoduchý rytmický motiv 
- zahraje jednoduchý melodický motiv 
 

Přípravné studium ke hře na příčnou flétnu pro II. stupeň 
 

 Žák: 
- sestaví nástroj, pojmenuje jeho části 
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- dodržuje správné zásady dechové techniky 
- dbá na správné držení těla i nástroje 
- umí přečíst a zahrát jednoduchý notový zápis 

 
Příprava ke hře na akordeon 
 

 Žák: 

 napodobuje základní nástrojové dovednosti (správné sezení, držení nástroje, postavení pravé 
i levé ruky, prstů, vedení měchu) 

 hraje písně v 5-ti prstové poloze 

 hraje basy C, G, D 
 

Příprava ke hře na housle 
 

 Žák:  
- zná a dokáže pojmenovat jednotlivé části houslí a smyčce 
- dokáže při hře zaujmout správný postoj 
- správně drží housle i smyčec 
- hraje dolní i horní polovinou smyčce a celým smyčcem 
- vede rovný tah smyčcem 
- dokáže klást prsty levé ruky v durovém prstokladu v první poloze 
- zahraje pizzicato i arco, při hře je správně uvolněný 

 
Příprava ke hře na violoncello 
 

 Žák: 
- ovládá zásady správného sezení u nástroje 
- zvládá hru pizzicato 
- ovládá postavení pravé ruky 
- umí hrát na prázdných strunách arco 
- je seznámen s postavením levé ruky na hmatníku 
- orientuje se v notovém zápisu basového klíče ve vztahu k úrovni probírané látky 
- hrou pizzicato, případně arco imituje rytmus jednoduchých národních písní 

 
Příprava ke hře na kytaru 
  

 Žák: 
- správně sedí u nástroje 
- zvládá základy hry na nástroj / názvy strun, kladení prstů na strunách E, H, G v 1. poloze 
- zná názvy not, které hraje 
- orientuje se v základních rytmických hodnotách 
- zahraje jednoduchou jednohlasou písničku na E, H strunách 

 
Příprava ke hře na žesťový nástroj 
 

 Žák:  

- napodobuje základní nástrojové dovednosti /správný postoj, držení nástroje, nasazení 
nátrubku, dýchání 

- dokáže zahrát tóny v rámci možností jeho rozsahu  

- vytleská jednoduchý rytmický motiv  

- zahraje jednoduchý melodický motiv  
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5.1.2  Přípravné studium hudebního oboru – II. stupeň 

 

Přípravné studium II. stupně je určeno pouze pro starší žáky (od 14 let), kteří neabsolvovali výuku I. stupně a 

z důvodu věku již nemohou být zařazeni do I. stupně. Přestože je výuka koncipována i pro úplné začátečníky, 

přepokládá se zvýšený zájem ze strany zájemce o dané studijní zaměření. Výuka je samozřejmě přizpůsobena 

vyšší mentální vyspělosti žáka. 

 

NÁZEV PŘEDMĚTU přípravný ročník II. 

stupně 

N
ab

íd
ka

 s
tu

d
ijn

íc
h

 

za
m

ěř
en

í –
 p

ří
p

ra
vn

é 
 

st
u

d
iu

m
 II

. s
tu

p
n

ě
 

Příprava ke hře na klavír, elektronické 

klávesy, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, 

akordeon, kytaru, housle, violoncello, 

kontrabas, hoboj, klarinet, saxofon, žesťové 

nástroje (trubku, lesní roh, tenor, pozoun, 

tubu), příprava k sólovému zpěvu, ke hře na 

bicí nástroje 

 

 

1 

 

Příprava ke hře na klavír 
  

 Žák:  
- orientuje se na klaviatuře 
- umí číst a hrát dle notopisu z houslového a basového klíče v rozsahu potřebném pro jeho hru 
- zvládá základní klavírní úhozy 
- dokáže hrát oběma rukama dohromady 
- rozumí základním dynamickým pojmům 
- rozlišuje melodii od doprovodu 
- zvládá základy pedálové techniky 

 
 
Příprava ke hře na elektronické klávesy 
 

 Žák: 
- čte a zapíše noty celé, půlové, čtvrťové a osminové v rozsahu C – c3 
- hraje jednoduché písně a melodie ve výše uvedeném rozsahu (zpaměti i podle not) 
- transponuje jednoduché melodie v rozsahu kvinty 
- písně a drobné skladby harmonizuje minimálně pomocí T, S, D (režim FINGERED) 
- vybrané melodie hraje také levou rukou 
- vybere sám zvukový rejstřík (VOICE) a doprovod (STYLE) 
- vytvoří jakýkoliv durový nebo mollový kvintakord a zná stavbu septakordů 

 
 
Příprava k sólovému zpěvu 
 

 Žák: 
- dbá na přirozené držení těla, klidný nádech, prodloužený výdech a měkký hlasový začátek a 

správnou artikulaci  
- zpívá lidové a umělé písně podle individuální hlasové vyspělosti  
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Příprava ke hře na příčnou flétnu 
 

 Žák: 
- žák zvládá při hře základní návyky a dovednosti – správné držení těla a nástroje, základy 

správného žeberně bráničního dýchání, nasazení a zakončení hudební fráze 
- umí použít výraznější rozlišení dynamických odstínů (p, mf, f, crescendo, decrescendo) 
- podle notového zápisu zahraje jednoduchá technická cvičení, přednesové skladby a písně 
- je schopen vyjádřit náladu skladby a interpretovat ji jednoduchými výrazovými prostředky 

 
 

Příprava ke hře na zobcovou flétnu 
 

 Žák: 
- zvládá dechovou techniku, správné nasazení a zakončení tónu 
- orientuje se v notovém zápise 
- zvládá základní technické dovednosti ve hře na nástroj 
- zvládá základní artikulační dovednosti /tenuto, legato, staccato / 
- hraje skladby různého charakteru 

 
 
Příprava ke hře na akordeon 
 

 Žák: 
- správně sedí a drží nástroj, má správně postavené a uvolněné ruce i prsty 
- zvládá základní prstovou techniku pravé i levé ruky 
- zvládá základy měchové techniky a používá ji při tvorbě dynamiky a tónu 
- hraje skladby různého charakteru a žánrů 

 
 

Příprava ke hře na housle 
 

 Žák:  
- ovládá správné držení houslí a smyčce 
- dokáže při hře zaujmout správný postoj 
- umí hrát pizzicato i arco 
- klade prsty levé ruky v durovém i mollovém prstokladu v první poloze 
- dokáže hrát dolní/horní polovinou smyčce a celým smyčcem 

 
 

Příprava ke hře na violoncello  
 

 Žák: 
- zná části nástroje a jména strun 
- sedí správně při hře 
- zná zásady optimálního postavení pravé i levé ruky 
- umí tvořit tón pizzicato a arco 
- orientuje se v první poloze 
- při hře využívá základní stupně dynamiky p, mf, f 
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Příprava ke hře na kontrabas 
 

 Žák: 
- zná části nástroje a jména strun 
- sedí správně při hře 
- zná zásady optimálního postavení pravé i levé ruky 
- umí tvořit tón pizzicato a arco 
- orientuje se v první poloze 
- při hře využívá základní stupně dynamiky p, mf, f 

 
 
Příprava ke hře na kytaru 
 

 Žák: 
- správně sedí u nástroje 
- dbá na přirozené postavení rukou 
- hraje v prvé a druhé poloze 
- zvládá problematiku zadržovaných basových tónů 
- hraje doprovod dle akordických značek 

 

Příprava ke hře na hoboj 
 

 Žák: 
- žák zvládá při hře základní návyky a dovednosti – správné držení těla a nástroje, základy 

správného žeberně bráničního dýchání a nasazení a zakončení hudební fráze 
- umí použít výraznější rozlišení dynamických odstínů / p, mf, f, crescendo, decrescendo/ 
- podle notového zápisu zahraje jednoduchá technická cvičení, přednesové skladby  a písně 
- je schopen vyjádřit náladu skladby a interpretovat ji jednoduchými výrazovými prostředky 

 
 
Příprava ke hře na klarinet 
 

 Žák: 
- žák zvládá při hře základní návyky a dovednosti – správné držení těla a nástroje, základy 

správného žeberně bráničního dýchání a nasazení a zakončení hudební fráze 
- umí použít výraznější rozlišení dynamických odstínů / p, mf, f, crescendo, decrescendo/ 
- podle notového zápisu zahraje jednoduchá technická cvičení, přednesové skladby a písně 
- je schopen vyjádřit náladu skladby a interpretovat ji jednoduchými výrazovými prostředky 

 
 

Příprava ke hře na saxofon 
 

 Žák: 
- žák zvládá při hře základní návyky a dovednosti – správné držení těla a nástroje, základy 

správného žeberně bráničního dýchání a nasazení a zakončení hudební fráze 
- umí použít výraznější rozlišení dynamických odstínů / p, mf, f, crescendo, decrescendo/ 
- podle notového zápisu zahraje jednoduchá technická cvičení, přednesové skladby  a písně 
- je schopen vyjádřit náladu skladby a interpretovat ji jednoduchými výrazovými prostředky 
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Příprava ke hře na dechové žesťové nástroje 
 

 Žák: 
- dokáže pojmenovat jednotlivé části nástroje 
- správně drží nástroj 
- umí při hře zaujmout správný postoj 
- správně posadí nátrubek na rty a tvoří tón bez nástroje 
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých, půlových, čtvrťových a osminových 

notách      
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu oktávy 
- využívá náznaků dynamického odstínění hry (crescendo, decrescendo) 
- umí základy artikulačních technik (tenuto, staccato, legato)   

 
Příprava ke hře na bicí nástroje 

 Žák: 

- ovládá správné držení těla u nástroje, jak vsedě tak ve stoje 
- má osvojen způsob držení paliček 
- je schopen udržet tempo při hře s metronomem 
- se orientuje v dělení not a pomlk od celé noty po osminové 
- ovládá kontrolu základní dynamiky při hře (p – mf – f) 
- nacvičuje základní koordinační cviky na bicí soupravu 
- rozezná základní druhy bicích nástrojů 

 

 

 

5.2  Studijní zaměření: Hra na klavír 

 
Charakteristika předmětu: 

Hra na klavír je činnost, která má celoživotní pozitivní dosah pro každého jedince. Příznivě ovlivňuje 
učení, všechny druhy paměti (sluchovou, motorickou, vizuální i logickou) a také emocionální složky 
osobnosti. Hrou na klavír se zlepšuje rozměr i funkce příslušných mozkových polí, posiluje se 
koordinace těla, koncentrace a pozitivní volní vlastnosti jako vytrvalost, trpělivost a sebeovládání.  
Žáci začínající s výukou hry na klavír ještě v předškolním věku tak získávají mnohé výhody a lépe 
zvládají přechod z MŠ do ZŠ. Kvalitní klavírní pedagogové naší školy jim pomocí moderní metodiky a 
v duchu Komenského „Škola hrou“ budou jistě nápomocni. 
Učební plán: 

Základní studium I. stupně 
 

název předmětu: 
 

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

Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 

Praktikum, Komorní hra, Soubor 
taneční hudby, Čtyřruční hra, 
Sborový zpěv,  

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

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 
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Základní studium II. stupně 
 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na klavír 1 1 1 1 

Komorní hra, Praktikum,  
Čtyřruční hra, Sborový zpěv, 
Soubor taneční hudby 

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

Elektronické zpracování hudby - - - 1 

 

Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
Žák plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho nebo do více z předmětů uvedených 
v učebním plánu (Komorní hra ad.). Učební osnovy těchto a dalších volitelných předmětů: viz 
příslušná kapitola odpovídajícího názvu v našem školním vzdělávacím programu. Elektronické 
zpracování hudby je nepovinný předmět trvající jeden rok a žák jej může navštěvovat i dříve než ve 
stanoveném čtvrtém ročníku druhého stupně. 
Výuka může probíhat 2 x týdně po 0,5 hod.  

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na klavír 

Základní studium I. stupně: 
 

1. ročník 
 

 Žák:  
- umí správně sedět za klavírem a zná pocit uvolnění při hře 
- umí číst i hrát dle notopisu z houslového i basového klíče v rozsahu alespoň c – c2 
- zná délku not a pomlk – základní hodnoty čtvrťové, půlové a celé 
- dokáže hrát plynule střídavě pravou i levou rukou a také oběma rukama dohromady 
- orientuje se v taktu 2/4, 3/4, 4/4 
- při hře ovládá základní klavírní úhozy – portamento, staccato a legato 
- dokáže hrát v dynamice p, mf, f 
- rozezná melodii od doprovodu 
- je schopen zahrát jednoduchou skladbu sám a také s doprovodem učitele 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- orientuje se na klaviatuře 
- umí číst i hrát dle notopisu z houslového i basového klíče v rozsahu C – c3 
- rozumí pojmům p, mf, f, crescendo a decrescendo a dokáže je realizovat při hře základními 

klavírními úhozy 
- rozlišuje při hře těžké a lehké doby 
- umí zahrát zvlášť i dohromady v pomalejším tempu probírané durové stupnice 
- zahraje zvlášť durový T5 akord s obraty k příslušným probíraným stupnicím 
- používá překlady a podklady palců 
- doprovodí jednoduchou lidovou nebo umělou píseň základními harmoniemi T – D – S  nebo 

podle základního akordového značení 
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3. ročník 

 

 Žák: 
- zahraje probírané stupnice protipohybem nebo rovným pohybem dohromady 
- dovede vytvořit durový nebo mollový T5 a jeho obraty 
- snaží se realizovat dynamické odlišení melodie od doprovodu 
- používá při hře pravý pedál / současný – bodový pedál/ 
- dle notového záznamu využívá při hře všechny probrané klavírní úhozy 
- pozná hudební frázi 
- poslouchá se a snaží se o uvědomělé tvoření tónů 
- veřejně interpretuje naučenou skladbu odpovídající jeho dovednostem 

 
4. ročník 

 

 Žák:         
- zahraje dohromady rovným pohybem probírané mollové stupnice 
- zahraje plynule dohromady T5 s obraty a nebo jednoduchou harmonickou kadenci 
- při hře využívá dle notopisu pravý i levý pedál 
- hraje skladby z různých slohových období 
- pracuje na dynamice i technice hry a cítí základní hudební frázování 
- zvládá samostatně domácí přípravu do hodiny a plní zadané úkoly 
- je schopen jednoduché 4 ruční nebo komorní hry 
- je schopen zahrát a doprovodit jednoduchou píseň podle základních akordových značek 
- veřejně vystoupí s nastudovanou skladbou 

 
5. ročník 

 

 Žák: 
- zahraje probírané stupnice plynule i ve vyšším tempu  
- zahraje plynule T5 s obraty způsobem hry harmonického tenuta či staccata nebo 

melodického legata, popř. i bohatší varianty harmonické kadence 
- poslouchá se a pracuje citlivěji s dynamikou  
- rozumí základnímu členění probíraných skladeb podle formy a hudebních frází 
- uvědomuje si význam přípravy do hodiny a dalšího sebezdokonalování 
- spolupodílí se na tvorbě prstokladů nebo značení dynamiky 
- využívá své získané technické dovednosti pro vyjádření obsahu a nálady skladeb 
- je schopen sebehodnocení 
- zapojuje se do komorní, čtyřruční nebo souborové hry 
- naučený repertoár interpretuje na veřejnosti 

 
6. ročník 

 

 Žák: 
- zahraje probírané stupnice / rovně nebo kombinovaně/, akordy a nebo technicky zaměřená 

cvičení plynule také ve vyšším tempu 
- dokáže pracovat s dynamikou, frázováním a základní agogikou 
- snaží se o vystižení charakteru a nálady skladby 
- při studiu skladby uplatňuje také své teoretické znalosti  
- dokáže použít některou ze základních melodických ozdob /např. příraz, nátryl, trylek či obal/ 
- dbá na soustředěnější domácí přípravu 
- je schopen sebehodnocení a posouzení vlastního výkonu 
- zapojuje se do komorní, čtyřruční nebo souborové hry 
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- umí doprovodit melodii podle základních akordických značek 
- naučený přednesový repertoár interpretuje na veřejnosti 

 
7. ročník 

 

 Žák: 
- dokáže samostatněji pracovat 
- uvědoměleji realizuje svoje hudební představy na přiměřeně volených skladbách 
- používá své dosavadní znalosti, výrazové a technické dovednosti pro vyjádření nálady a 

obsahu díla 
- cílevědomě se připravuje ke svému veřejnému či internímu absolventskému vystoupení 
- akceptuje interpretační rozdílnosti různých stylových epoch 
- dokáže určit vhodné tempo podle charakteru skladby 
- zapojuje se do komorní, čtyřruční nebo souborové hry 
- umí doprovodit píseň podle základního harmonického značení 

 
Základní studium II. stupně 
 
1. ročník II. cyklu 
 

 Žák 
- dokáže samostatně pracovat  
- dbá na sluchovou sebekontrolu 
- prohlubuje své technické dovednosti – zahraje vyrovnaně pasážovou techniku, používá 

oktávovou techniku, hru skoků nebo melodické ozdoby 
- ve skladbách umí využít prstoklady z durových a mollových stupnic, akordů a jejich obratů 
- při hře je schopen využívat bohatší dynamickou škálu i agogiku 
- používá oba pedály, pravý pedál současný i synkopický 
- zapojuje se do komorní, čtyřruční nebo souborové hry 

 
2. ročník II. cyklu 
 

 Žák 
- technické a výrazové dovednosti uplatňuje na přednesové hře nebo hře etud 
- spolupodílí se na výběru repertoáru dle svého zájmu či profilace 
- snaží se o stylovou interpretaci a rozpozná hlavní znaky základních hudebních epoch 
- dokáže navrhnout pedalizaci, umí používat oba pedály 
- pěstuje a tříbí si smysl pro harmonické, dynamické i agogické cítění 
- dokáže zahrát z listu jednodušší přiměřeně zvolený repertoár 
- aktivně se zajímá o hudbu – návštěva koncertů, vlastní interpretace 

 
3. ročník II. cyklu 
 

 Žák 
- získané technické a výrazové dovednosti uplatňuje na přednesových skladbách z různých 

období a dle své profilace 
- je schopen se skladbou samostatněji pracovat – navrhnout prstoklad, pedalizaci nebo 

dynamiku 
- je schopen základní analýzy formy hrané skladby 
- na základě sluchové sebekontroly si uvědomuje své tónové nedostatky, technické či 

artikulační nepřesnosti 
- dokáže vnímat skladbu jako celek a snaží se o vyjádření jejího obsahu 
- zná základní hudební umělecké slohy, jejich významné hudební skladatele či díla 
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- aktivně se zapojuje do souborové, 4 ruční hry nebo do hry korepetic 
 

4. ročník II. cyklu 
 

 Žák 
- při hře uplatňuje všechny své doposud získané dovednosti a znalosti 
- podílí se na tvorbě repertoáru dle svého zaměření 
- vnímá skladbu jako celek a je schopen jejího dynamického vystavění  
- zná základní stylové prvky a využívá je vkusně při interpretaci studovaných skladeb 
- dokáže interpretovat skladbu většího rozsahu  
- dokáže zdravě sebekriticky zhodnotit a posoudit vlastní výkon nebo i výkony jiné 
- zajímá se aktivně o umění a vnímá přínos systematického základního uměleckého vzdělávání  
- cílevědomě pracuje a připravuje repertoár ke svému závěrečnému absolventskému 

vystoupení 
 

5.2.1  Čtyřruční hra 

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Čtyřruční hra 
  
I. stupeň 
 
       4. – 5. ročník 
 

 Žák: 
- orientuje se v jednodušších notových zápisech (v partech primo nebo secondo) 
- zvládá základní správné návyky při souhře (dodržuje metrum, rytmus a dynamiku) 
- rozpozná vedoucí melodický hlas od doprovodu 
- cítí zodpovědnost za společné dílo 

 
       6. – 7. ročník 
 

 Žák: 
- je pohotový v orientaci v notovém zápise (v partech primo i secondo) 
- poslouchá a vnímá nejen sebe, ale také spoluhráče 
- přirozeně využívá svého technického a výrazového vybavení 
- používá pravý i levý pedál 
- dokáže správně komunikovat se spoluhráčem 
- minimálně jednou ročně veřejně vystoupí s nastudovaným repertoárem 

 
II. stupeň 
 
       1.- 2. ročník  
 

 Žák: 
- dokáže správně zareagovat na spoluhráče tak, aby nenarušil plynulost skladby 
- samostatně citlivě pedalizuje 
- akceptuje vedoucí hlas a dokáže se mu dynamicky přizpůsobit 
- zvládne plynule uhrát alespoň jednu rozsáhlejší skladbu odpovídající jeho technické i 

výrazové vybavenosti  
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       3.-4. ročník 
 

 Žák: 
- pohotově pomocí sluchové sebekontroly reaguje na spoluhráče 
- orientuje se ve formě skladby a dokáže skladbu dynamicky i agogicky vystavět 
- zná některá známá čtyřruční díla a jejich autory 
- je schopen posoudit a srovnávat kvalitu interpretace 
- veřejně vystoupí s nastudovaným repertoárem alespoň jednou ročně 

 

5.2.2  Praktikum 

 
Charakteristika předmětu:  
 
Vyučovací předmět Praktikum je určen žákům hrajícím na klávesové nástroje (klavír, elektronické 
klávesy). 
Žáci si mohou doplnit a rozšířit znalosti učiva HN, znalosti z dějin hudby a hudební teorie. Dále se 
seznamují s komorní hrou, čtyřruční hrou a hrou z listu. 
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Praktikum 
 
      4.- 5. ročník I. stupně 
 

 Žák: 
- má podle svých individuálních možností základní přehled  notopisu, předznamenání         

stupnic a tvoření nejzákladnějších akordů 
- zvládá nejjednodušší party pro hru z listu 
- dokáže doprovodit písně základními akordy – T,S,D 
- je schopen souhry s dalším hráčem 
- od jednoduchých písní a skladbiček postupně přechází ke hře náročnějších skladeb 
- uvědomuje si svou spoluzodpovědnost při společné hře 
- zvládá nejzákladnější obsluhu el. klávesových nástrojů 
- získává hudební přehled také poslechem významných hudebních děl 
- poznává klavírní literaturu přiměřenou svému věku 
- se učí praktickému uplatnění instrumentálních dovedností získaných v jednotlivých 

předmětech hudebního oboru 
 
       6. – 7. ročník I. stupně 
 

 Žák: 
- má podle svých individuálních možností základní přehled notopisu, předznamenání stupnic a 

tvoření nejzákladnějších akordů 
- orientuje se v základním tempovém, dynamickém a výrazovém označení 
- zvládá jednoduché party pro hru z listu 
- dokáže doprovodit písně základními akordy, umí použít více typů doprovodů 
- je schopen  souhry s dalším hráčem, dokáže reagovat na jeho hru 
- od jednoduchých písní a skladbiček postupně přechází ke hře náročnějších skladeb různých 

stylů a žánrů 
- uvědomuje si svou spoluzodpovědnost při společné hře, chápe nutnost kvalitní přípravy 

k souhře 
- zvládá  základní obsluhu el. klávesových nástrojů/ výběr rejstříků,rytmů,volba doprovodu/ 
- získává hudební přehled také poslechem významných hudebních děl 
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- poznává klavírní literaturu přiměřenou svému věku 
- se učí praktickému uplatnění instrumentálních dovedností získaných v jednotlivých 

předmětech hudebního oboru 
 
       1.- 2. ročník II. stupně 
 

 Žák: 
- rozpozná znaky hlavních hudebních epoch 
- zná alespoň 3 představitele jednotlivých hudebních slohů a jejich nejvýznamnější díla 
- na základě svých znalostí a dovedností je schopen samostatně pracovat se skladbou 
- umí tvořit doprovod k melodii podle akordických nebo harmonických značek 
- dbá na správnou kooperaci se spoluhráči, dokáže hrou vystihnout charakter skladby 
- hraje skladby různých stylových období a hudebních žánrů 
- zvládá základní obsluhu el. klávesových nástrojů/ výběr rejstříků ,rytmů,volba doprovodu/ 
- dokáže prakticky uplatnit své instrumentální znalosti a dovednosti 

 
 
       3.- 4. ročník II. stupně 
 

 Žák: 
- má přehled o hlavních hudebních epochách 
- zná nejvýznamnější hudební skladatele jednotlivých hudebních epoch a  jejich nejznámější 

díla 
- dokáže pracovat samostatně na skladbě 
- zvládá souborovou hru, dokáže hrou vystihnout charakter skladby 
- zvládá tvorbu rozmanitých doprovodů k melodii, zná základní akordické a harmonické značky 
- hraje skladby různých stylových období a hudebních žánrů 
- umí využít možností el. klávesových nástrojů 
- dokáže uplatnit prakticky své instrumentální znalosti a dovednosti 

 

5.3  Studijní zaměření: Hra na elektronické klávesové nástroje 

 
Charakteristika předmětu: 
 
Elektronické klávesové nástroje získávají stále na větší oblibě a ani naše ZUŠ nestojí v jejich 
popularizování na vedlejší koleji. Výuka je poskytována na kvalitní klávesy značky YAMAHA a KORG 
(typu workstation) s automatickými doprovody, které umožňují i těm nejmenším hrát písničky jak od 
celé kapely. Žáci se postupně seznámí s řadou funkcí nástroje, aby byli jednou schopni zcela 
samostatně využívat jeho veškerých předností.   
Učební plán:   
 
Základní studium I. stupně 
 

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

Hra na elektronické klávesy 1 1 1 1 1 1 1 

Praktikum, Komorní hra / 
Komorní soubor, Sborový 
zpěv, Soubor taneční hudby 

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

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 
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Základní studium II. stupně 
 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na elektronické klávesy 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní 
soubor, Praktikum, Sborový 
zpěv, Soubor taneční hudby 

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

Elektronické zpracování 
hudby 

- - - 1 

 

Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
Žák plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho nebo do více z předmětů uvedených 
v učebním plánu (Komorní hra ad.). Učební osnovy těchto a dalších volitelných předmětů: viz 
příslušná kapitola odpovídajícího názvu v našem školním vzdělávacím programu. Elektronické 
zpracování hudby je nepovinný předmět trvající jeden rok a žák jej může navštěvovat i dříve než ve 
stanoveném čtvrtém ročníku druhého stupně. 
 

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na elektronické klávesy 
 

Studium I. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák: 
- čte a zapíše noty čtvrťové, půlové a celé v rozsahu c1 – g2 
- hraje jednoduché písně ve výše uvedeném rozsahu (podle sluchu i dle not) 
- je schopen transponovat jednoduché melodie v rozsahu kvinty 
- písně a drobné skladby harmonizuje pomocí T, S, D 
- vybrané melodie hraje také levou rukou 
- umí si vybrat zvukový rejstřík (VOICE) 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- čte a zapíše noty včetně osminových v rozsahu c1 – c3 
- při hře využívá překladů a podkladů prstů, zvládá jednodušší skoky 
- při hře s automatickým doprovodem využívá režimu FINGERED 
- vytvoří si pro potřeby automatického doprovodu jakýkoliv durový kvintakord 
- zahraje legato i staccato pravou i levou rukou 
- s pomocí učitele vybere vhodný doprovod (STYLE) 
- při hře využívá SYNCHRO START A ENDING 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- žák se orientuje v rámci celé klaviatury nástroje, umí všechny tóny pojmenovat a tóny 

v rozsahu g – c3 umí zapsat v houslovém klíči do notové osnovy 
- čte a zapíše noty c – c1 v basovém klíči 
- hraje jednodušší klavírní skladby, tj. čte paralelně z houslového i basového klíče ve výše 

uvedeném rozsahu 
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- vytvoří mollové kvintakordy a durové septakordy na jakémkoliv tónu a aplikuje je při hře 
s automatickým doprovodem 

- je schopen hrát za doprovodu předem vytvořených stop v MEMORY SONG 
- hru obohacuje změnou doprovodných variací (MAIN VARIATION), jejich přepínání provádí 

ručně nebo za pomoci nožních pedálů 
- žák má osvojené techniky tenuto, portamento, legato a staccato 
- hraje dvojhmaty – tercie 
- zahraje repetované tóny za pomoci střídaní prstů a repetované tóny jedním prstem, zvládá 

tichou výměnu prstů 
- používá REGIST SEQUENCE (sled registrů) vytvořený učitelem 

 
4. ročník 

 

 Žák: 
- čte a zapíše noty v rozsahu celého nástroje (keyboard s 61 klávesami), tj. od C – c4  
- kromě výše uvedených anglických termínů zná dále tyto pojmy a funkce: KEYBOARD, 

VOLUME, INTRO, FILL IN, BREAK, ENDING, SYNCHRO START/STOP, REGIST, TRANSPOSE, 
DUAL, LAYER, SPLIT, SONG, SONG SELECT, METRONOME, PITCH BAND (terminologie se 
vztahuje na EKN YAMAHA) 

- zná anglické názvy nejběžnějších hudebních nástrojů 
- při hře uplatňuje dynamiku, zná běžná dynamická znaménka 
- žák hraje ve 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 taktu a umí k nim vybrat příslušný doprovod 
- zvládne zahrát jednoduchou skladbu zpaměti jak s automatickým doprovodem, tak i klavírně 
- navštěvuje-li žák skupinové vyučování (nejčastěji po dvou žácích), je schopen hrát s dalším 

žákem čtyřruční skladby nebo skladby pro dva keyboardy 
 

5. ročník 
 

 Žák: 
- dokáže sám zvolit odpovídající doprovod podle charakteru skladby (lidová píseň, country, 

folk, pop, rock, disco, jazz) 
- nastaví harmonizaci (HARMONY) melodie 
- hraje ve dvojhmatech a trojhmatech 
- pozná v notovém zápisu a správně interpretuje: trylek, nátryl, mordent, příraz, obal, arpeggio 
- chápe a aktivně využívá pedálu SUSTAIN 
- bez problémů zahraje triolu, duolu či synkopický nebo tečkovaný rytmus 
- při hře ovládá dynamiku doprovodů (STYLE TOUCH) 
- zaznamená vlastní hru pomoci SONG RECORD a příslušný záznam umí opětovně vyhledat, 

popřípadě přenést na externí paměťové zařízení 
 

6. ročník 
 

 Žák: 
- zná tyto akordové značky X, Xm, X7, Xm7, X9, Xm9, Xdim, Xaug, Xmaj7, Xsus4, X6 a je 

schopen tyto akordy vytvořit na jakémkoliv tónu; je si vědom, že jen některé akordy může 
hrát v režimu FINGERED také v obratech 

- pro obohacení basové linky automatického doprovodu využívá režim FINGERED ON BASS, tj. 
hraje akordy ve stanovených obratech (má-li žák doma klávesy typu workstation, využívá 
také AI FINGERED) 

- pro zjednodušení náročného harmonického doprovodu aplikuje režim MULTIFINGERED 
- nastaví hlasitost doprovodů (ACCOMP. VOLUME), doprovodného songu a jednotlivých hlasů 

v režimu SPLIT i DUAL 
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- zvládá jednodušší polyfonní skladby a je schopen, v případě, že je to možné, přiřadit 
jednotlivým hlasům různé tónové rejstříky, tj. využívá režimu SPLIT a popřípadě upraví 
polohu jednoho hlasu 
 

7. ročník  
 

 Žák: 
- provádí běžné nastavení nástroje zcela samostatně 
- zvládá používat doprovodný režim AI FINGERED (pouze v případě, disponuje-li žák 

odpovídajícím keyboardem také doma) 
- nahraje si vlastní harmonický part a ten následně využije jako doprovodný SONG 
- dokáže zvolit zvukový rejstřík s ohledem na charakter skladby, uvědomuje si tónové 

vlastnosti jednotlivých akustických nástrojů a zohlední je při vlastní hře 
- ovládá přirozené swingování melodie 
- ví, jak zní základní bluesová stupnice (šikovnější žáci ji zahrají od jakéhokoliv tónu) 
- samostatně zvládne provést aranžmá populární písně 
- umí vytvářet akordy X9  
- jednodušší melodii doprovázenou T, S, D zahraje z listu 
- vytvoří banku, registr(y), uloží jej 
- umí nastavit funkci OTS (one touch setting) 
- má představu o vývoji populární hudby  
- zná pojem MIDI (komunikace mezi hudebními nástroji) 
- zahraje alespoň jednu skladbu odpovídající náročnosti zpaměti 

 
Studium II. stupně  

1. ročník 
 

 Žák: 

- žák zná i méně tradiční zápisy akordových značek (např. X+, Xo, XØ, X∆ apod.) 
- zná funkci VOICE, STYLE a MULTI PAD CREATOR (na keyboardech typu workstation) 
- interpretuje polyfonní skladbu přiměřené náročnosti 
- analyzuje malou písňovou formu 
- vytvoří aranžmá populární písně a zdůvodní jej 
- zahraje alespoň jednu rozsáhlejší skladbu s automatickým doprovodem 
- během jedné skladby dokáže přecházet mezi hrou bez a s aut. doprovodem 
- zná funkci TAP TEMPO a možnosti jejího využití 
- dokáže popsat hlavní rozdíly mezi akustickými a elektronickými nástroji 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- upravuje styly aut. doprovodu (mění nástroje a vzájemné poměry jejich hlasitostí) 
- žáci s možností domácího cvičení na nástroje typu workstation umí upravovat patterny 

doprovodů   
- využívá nástroj jako jednoduchý sequencer a nahrává do více stop 
- přehraje (opraví) vybrané úseky v nahraném songu 
- zná tyto termíny týkající se nahrávání: FIRST KEY ON, REPLACE ALL, PUNCH IN AT …, PUNCH 

OUT AT …  a s pomocí učitele je dokáže využít 
- dokáže připojit a správně nastavit pedál s funkcí VOLUME a využít jej při hře 
- orientuje se v tanečních stylech 20. století  
- kromě skladeb nonartificiálního charakteru zahraje minimálně jednu skladbu z klasiky 
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3. ročník 
 

 Žák: 
- vybere vhodné automatické harmonizování melodie a zdůvodní jej 
- správně zahraje akordy dle veškerých akordových značek 
- zná možnosti využití arpeggiatoru 
- vytvoří sled registrů (REGIST SEQUENCE) a vysvětlí používání v praxi 
- vytvoří na základě akordových značek jednoduchou stylizaci klavírního doprovodu 
- upraví zvuk pomocí nejrůznějších efektů (REVERB, CHORUS apod.) a upravený zvuk umí uložit 
- rozumí principu MIDI 
- umí propojit dva EKN pomocí MIDI a jeden EKN využít jako masterkeyboard (s pomocí 

učitele) 
- zná přední skladatele muzikálů a interpretuje jejich skladby 

 
4. ročník 
 

 Žák: 
- plně ovládá pokročilé nastavení nástroje  
- zná veškerou výše uvedenou anglickou terminologii 
- analyzuje velkou písňovou formu 
- sám vytvoří kompletní aranžmá přiměřeně obtížné skladby a zdůvodní jej 
- má představu o vlastní interpretaci 
- ví o možnostech uplatnění EKN v profesionální praxi 
- vyjmenuje některé přední skladatele a interprety využívající elektronické nástroje 
- zná nejvýznamnější výrobce EKN 
- zná nejdůležitější soutěžní přehlídky pro EKN konané v ČR a SR 
- má obecný přehled o vývoji artificiální a nonartificiální hudby a je schopen interpretovat 

skladby z obou oblastí 
- propojí keyboard s PC a ví o možnostech dalšího využití PC v hudbě 
- zná některé editační nebo notační programy a ví, k čemu se používají 

 

5.3.1  Elektronické zpracování hudby 

 
Charakteristika předmětu: 
 
Tak jako počítače v posledních letech vstoupily do našeho každodenního života, vstoupily i do světa 
hudby, kde otvírají dosud netušené obzory jejího utváření a zpracování. Vedle nových možností 
ovšem nabízí i pomocnou ruku a mnohé dřívější hudební úkoly výrazně ulehčují. Máte chuť např. 
vyzkoušet, jak bude znít velká symfonie v jiném obsazení, než se běžně hrává, ale chybí vám 40 lidí, 
kteří se party na jiné nástroje budou učit? Přemýšlíte, jak by asi zněla vaše písnička v podání rockové 
kapely nebo si jen chcete své rukou psané hudební výtvory převést do podoby jako z tiskárny? Pokud 
ano, tak Vás tento předmět bude jistě zajímat, neboť přináší ty nejdůležitější základy, které budete 
pro zpracování hudby na počítači potřebovat. Budeme pracovat s editačním programem Cubase a 
notačním programem Sibelius.    
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Elektronické zpracování hudby 
 

 Žák: 
- propojí MIDI klávesnici nebo EKN s PC 
- ví, jaké ovladače použít pro zvukovou kartu ke správné funkci MIDI (např. ASIO) 
- vysvětlí pojem latence 
- vysvětlí podstatu MIDI 
- nahraje do editačního programu MIDI stopu  
- nahraje do editačního programu AUDIO stopu 
- umí nahrávat v reálném čase i krokově 
- zvládá základy editace (vytváří střihy, smyčky, upravuje tempo apod.) 
- vytvoří v notačním programu zápis jednodušší skladby včetně dynamických, tempových a 

přednesových označení. U písní vloží text a akordové značky. 
- noty zadává jak přes klávesnici PC nebo myší, tak také přes MIDI klávesnici nebo jiný EKN 
- vyjmenuje některé nejpoužívanější editační a notační programy 

 
Poznámka: Předmět trvá jeden rok, vyučuje se v menších skupinkách a je určen pro žáky klávesových 
nástrojů II. stupně.  

 

5.4  Studijní zaměření: Sólový zpěv 

 
Charakteristika předmětu: 
 
Hlas je v hudbě nejčastěji používán jako zpěv a zpěv je hlasový umělecký projev. Téměř kdokoli, kdo 
umí mluvit, umí také zpívat, protože se zpěv podobá plynulé řeči.  
Výuka zpěvu je vedena formou pro každého žáka individuálně, s důrazem na jeho pěvecký originál. 
Součástí výuky jsou hlasová a dechová cvičení a hlavně nácvik písní. Svůj sólový projev mohou žáci 
uplatnit na koncertech a vystoupeních školy nebo prohloubit v dalších přiřazených předmětech. 
Učíme se vlastně ze sebe udělat hudební nástroj a zpívat lépe tím, že osvobodíme svůj hlas od 
překážek, či špatných návyků. 
 
Učební plán:  
 
Základní studium I. stupně: 
 

název předmětu 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 - - 

*Sborový zpěv, Komorní zpěv, 
Zpěv v dechovém orchestru 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 

Základní studium II. stupně: 
 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Sólový zpěv 1 1 1 1 

*Sborový zpěv, Komorní zpěv, 
Zpěv v dechovém orchestru 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 
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Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
Učební osnovy vyučovacího předmětu Sborový zpěv a dalších povinně volitelných předmětů jsou 
uvedeny v příslušných kapitolách našeho školního vzdělávacího programu.  
*Na návrh učitele může žák do předmětu začít docházet již v dřívějších ročnících včetně přípravného 
studia.  

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Sólový zpěv 
 
Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák: 
- zná pojem hluboký nádech s pocitem zívnutí a volnou bradou 
- využívá hlas ve svém přirozeném rozsahu  
- zazpívá zpaměti jednoduchou lidovou i umělou píseň v rozsahu kvinty  
- pozná rozdílný charakter skladby jako ukolébavka/pochod, slabě/silně  
- zpívá s jednoduchým doprovodem  
2. ročník 

 

 Žák: 
- dbá na uvolněné držení těla při zpívání  
- dbá na správné nasazení tónu, správnou artikulaci  
- zpívá jednoduchá hlasová cvičení v rozsahu kvinty vzestupně i sestupně 
- zná pojem legátový zpěv 
- rozliší základní dynamiku ( p, mf, f, cresc., decresc.) a agogiku na základě porozumění textu 
- zpívá lidové a umělé písně s doprovodem úměrné hlasové vyspělosti žáka 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- má správné a uvolněné držení těla při zpěvu a klidné dýchání  
- zpívá jednoduchá hlasová cvičení v rozsahu kvinty  
- používá hlas v celém svém rozsahu – podle individuální hlasové a pěvecké vyspělosti  
- má přiměřeně věku a schopnostem rozšířený rozsah a hudební obzor o písně lidové i umělé   
- různých nálad s jednoduchým instrumentálním doprovodem  
- orientuje se v základní dynamice a agogice, zná pojem kantiléna  
- zazpívá jednoduchý dvojhlas ( kánony )   
- podle svých možností zpívá na interních nebo veřejných vystoupeních  

 
4. ročník 

 

 Žák: 
- neustále dbá na správné a uvolněné držení těla při zpěvu a klidné dýchání  
- zpívá hlasová cvičení, lidové a umělé písně úměrné individuální hlasové vyspělosti žáka  
- má smysl pro vedení jednoduché hudební fráze  
- využívá základní dynamiku a agogiku  
- zvládá delší písně s náročnějším instrumentálním doprovodem na základě předchozích   
- dovednosti, rozšířené o další technické problémy  
- zpívá zpaměti  
- podle svých schopností a zaměření se zapojuje do povinně volitelných předmětů  
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5. ročník 
 

 Žák: 
- pracuje se základní pěveckou, dechovou a artikulační technikou  
- má rozvinuté cítění pro přirozenou práci s dynamikou a ostatními výrazovými prostředky na  
- základě textu  
- podle individuální hlasové vyspělosti zpívá delší písně lidové i umělé s náročnějším 

doprovodem  
- zapojuje se do povinně volitelných předmětů  
- zná pojem hlasová hygiena 
 

 

6. ročník 
 

 Žák: 
- dbá na základní pěveckou, dechovou a artikulační techniku  
- podle svých možností má rozšířen hlasový rozsah a rozvinutý smysl pro kultivovaný pěvecký 

projev  
- pracuje s větší škálou dynamiky a výrazových prostředků na základě porozumění hudbě a 

textu  
- orientuje se v notovém zápise a textu pěveckého partu  
- zpívá hlasová cvičení, lidové a umělé písně úměrné individuální hlasové vyspělosti žáka  
- podle individuálních možností si umí poradit při veřejném vystoupení  
- zná pojem intonační sebekontrola  
- dbá na zásady hlasové hygieny (předmutační období – šetrné zacházení se svým hlasem) 
- zapojuje se do povinně volitelných předmětů  

 
7. ročník  

 

 Žák: 
- utvrdil dosavadní technickou vyspělost a kultivovanost hudebního projevu  
- dbá na zachování přirozenosti  
- uvědoměle používá žeberně bráničního dýchání a dechovou oporu  
- podle svých možností má rozšířený hlasový rozsah a vyrovnané hlasové rejstříky  
- kombinuje všechny dosud získané prvky v náročnějších formách  
- zpívá vokalízy základních intervalů a melodických ozdob dle svých možností  
- při interpretaci umí rozlišovat hlavní zásady různých stylů a žánrů přiměřených věku  
- volí adekvátních výrazových prostředků na základě porozumění hudby i textu  
- udrží se ve dvojhlasu a orientuje se v jednoduchém vícehlasu  
- je zařazen do povinně volitelných předmětů  
- je schopen veřejného vystoupení a samostatné přípravy  
- vědomě uplatňuje zásady hlasové hygieny  

 
Základní studium II. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák: 
- ovládá pěvecké návyky a základní technické prvky (dechové i pěvecké) při zachování zásad 

správné pěvecké výslovnosti a hlasové hygieny  
- s ohledem na doznívající mutační změny používá hlas v celém svém rozsahu  
- zpívá hlasová cvičení podle technické vyspělosti a potřeby  
- zpívá vokalízy úměrné hlasové vyspělosti  



30 
 

- podílí se na výběru repertoáru (skladby různých stylových období a žánrů) s ohledem na 
osobnostní, hlasové a všeobecné hudební dispozice  

2 .ročník 
 

 Žák: 
- dbá na správné ovládání dechové a pěvecké techniky, správnou artikulací a zásady hlasové 

hygieny  
- zpívá hlasová cvičení podle technické vyspělosti a potřeby  
- zpívá vokalízy úměrné hlasové vyspělosti  
-  dokáže pracovat s propojenými hlasovými rejstříky 
- zvládá zpěv plynulé kantilény s ohledem na vedení a dodržování frází  
- orientuje se v hudebním zápise a textu  
- je schopen žánrového a stylového rozlišení písní 
-  aktivně spolupracuje při korepetici 
-  kultivovaně interpretuje stylově a žánrově různorodé skladby 

 

3. ročník 
 

 Žák 
- dbá na správné ovládání dechové a pěvecké techniky, správnou artikulací a zásady hlasové 

hygieny 
- zpívá hlasová cvičení a vokálízy podle technické vyspělosti a potřeby  
- využívá dynamiku a agogiku, má kultivovaný pěvecký projev  
- zvládá částečnou sebekontrolu svého pěveckého projevu    
- dokáže si vytvořit vlastní názor na interpretaci skladeb 
- bezpečně se orientuje v notovém zápise interpretovaných skladeb  
- aktivně spolupracuje při korepetici 
- zpívá lidové písně ve složitější úpravě a umělé písně podle individuální hlasové vyspělosti  

 
 

4. ročník 
 

 Žák 
- má prohloubeny všechny znalosti získané předchozím studiem a uplatňuje získané 

dovednosti při  vyjádření obsahu, charakteru a stylu nastudovaných písní  
- stále dbá na dechovou oporu, vyrovnávání vokálů, poloh, zřetelnou artikulaci a zásady 

hlasové hygieny 
- je schopný samostatné přípravy a práce při korepetici  
- je schopný vlastního kritického hodnocení studované nebo poslouchané vokální a vokálně  

instrumentální skladby 
- má přehled o základní pěvecké literatuře různých slohových období  
- umí se orientovat v notovém zápise zpěvního i doprovodného partu interpretovaných 

skladeb  
- je schopen pravidelně veřejně vystupovat  
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5.5  Studijní zaměření: Sborový zpěv 

 
Charakteristika předmětu: 
 
Sborový zpěv je určen nejen pro děti, které navštěvují sólový zpěv, ale mohou jej navštěvovat všichni 
žáci školy. Žáci hudebního oboru mají možnost si jej zvolit v rámci povinně volitelného předmětu. 
Cílem předmětu je nejen rozvíjení intonační, rytmické a harmonické představivosti, schopnost zpívat 
ve vícehlasu, seznámení se s písněmi různých žánrů a období, ale hlavně spolupráce s ostatními, pocit 
zodpovědnosti a radosti ze společně vykonané práce a prezentace na veřejnosti. K tomu velmi 
přispívají pravidelná soustředění, koncerty, spolupráce s jinými soubory a sbory, přehlídky a soutěže 
jak celostátní, tak mezinárodní. 
Učební plán:  
 
Základní studium I. stupně: 
 

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

Přípravný sborový zpěv  
Sborový zpěv* 

 
1 – 2 

 
1 - 2 

 
1 - 2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 

 
Základní studium II. stupně: 
 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Sborový zpěv* 2 2 2 2 

 
Pozn.: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
* Podle počtu žáků a podle dosažené úrovně vědomostí a dovedností žáků ve skupině lze organizačně 
spojit výuku I. a II. stupně. 

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Sborový zpěv 
 
Základní studium I. stupně  
 

1.- 3.ročník 
 

 Žák 
 

- využívá základní pěvecké návyky, dovednosti a technické prvky 
- používá svůj hlas v celém svém přirozeném rozsahu 
- umí rozlišovat základní dynamiku a agogiku a zná pojem legatový zpěv 
- dbá na správné sezení a postoj při zpěvu  
- zvládá jednohlasý zpěv lidových písní a jednoduchých umělých písní odpovídajících      
- věku a možnostem žáka a charakteru skupiny 
- adekvátně reaguje na dirigentská gesta – nástup, mezihry, ukončení skladby  

 
4. - 7.ročník  

 

 Žák: 
 

- dbá na základy pěvecké a dechové techniky a zásady správné artikulace  
- má rozšířený hlasový rozsah a vyrovnané rejstříky podle svých možností 
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- má vypěstovaný smysl pro kultivovaný projev, hudební frázi a kantilénu 
- orientuje se ve struktuře sborové partitury 
- využívá adekvátní výrazové prostředky a větší rozsah dynamiky 
- zpívá písně ve vícehlasé úpravě odpovídající věku a hlasové vyspělosti žáka a charakteru 

skupiny  
- jistě reaguje na dirigentská gesta 
- ví, co je zodpovědnost za společné dílo  
- je schopný pravidelné koncertní činnosti  
- dbá na hlasovou hygienu 
- je seznámen s vhodnou interpretací skladeb nejrůznějších období 

 
 
 Základní studium II. stupně 
 

2. ročník  
 

 Žák: 
 

- má vypěstovány návyky kultivovaného sborového zpěvu 
- využívá vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu  
- zpívá vícehlasé písně různých stylů, žánrů, období a capella i s doprovodem  
- spolupracuje s dirigentem, adekvátně reaguje na dirigentská gesta 
- je schopný pravidelné koncertní činnosti 

 
4. ročník  

 

 Žák: 
 

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

- aktivně spolupracuje s ostatními 
- jistě reaguje na dirigentská gesta 
- dodržuje hlasovou hygienu 
- je schopný pravidelné koncertní činnosti jistě reaguje na dirigentská gesta 

 

5.5.1  Komorní zpěv 

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Komorní zpěv 
 

4. - 7. ročník I. stupně 
 

 Žák: 
- vnímá a respektuje ostatní hlasy  
- umí odlišit sólový a komorní projev  
- orientuje se v notovém zápise  
- orientuje se okrajově v dané hudební literatuře různých stylových období  
- ví, co je zodpovědnost za společné dílo  

 
1. - 4. ročník II. stupně 

 

 Žák : 
- na základě získaných vědomostí z hlavního předmětu prakticky využívá svých dovedností v  
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- kolektivu   
- respektuje ostatní hlasy, umí se odpoutat od vlastního hlasu a přizpůsobit se kolektivu  
- má rozšířen obzor o další repertoár   
- je schopný koncertní činnosti.  

 

5.5.2  Zpěv v dechovém orchestru 

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Zpěv v dechovém orchestru 
 

4. - 7. ročník I. stupně 
 

 Žák: 
- poradí si s odlišností zpěvu na mikrofon a formou hudebního doprovodu  
- respektuje novou hudební literaturu daného žánru  
- reaguje adekvátně věku a schopnostem na dirigenta  

 
 

1. - 4. ročník II. stupně 
 

 Žák: 
- na základě získaných vědomostí z hlavního předmětu prakticky využívá svých dovedností  
- umí pracovat s mikrofonem a přizpůsobit se technice  
- reaguje na dirigenta  
- je schopný veřejně vystupovat  
- ví, co je zodpovědnost za společné dílo  
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5.6  Studijní zaměření: Hra na housle  

 
Učební plán: 
 
Základní studium I. stupně: 
 

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

Hra na housle  1 1 1 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní 
soubor, Sborový zpěv 
Souborová hra smyčcových 
nástrojů 
 

 
- 

 
- 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 

 
Základní studium II. stupně: 
 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na housle 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní 
soubor, Sborový zpěv 
Souborová hra smyčcových 
nástrojů 

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

 
Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
Žák plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho nebo do více z předmětů uvedených 
v učebním plánu (Komorní hra, ad.). Učební osnovy těchto a dalších volitelných předmětů: viz 
příslušná kapitola odpovídajícího názvu v našem školním vzdělávacím programu. 
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na housle 
 
Základní studium I. stupně 
 

1. ročník  
 

 Žák: 
- zná jednotlivé části nástroje 
- má správný postoj při hře na nástroj 
- při hře správně klade prsty na hmatník 
- zvládá durový prstoklad v 1. poloze 
- zvládá hru krátkých smyků středem, u špičky, u žabky 
- zvládá hru horní, dolní polovinou smyčce a celým smyčcem 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- zvládá správný postoj při hře 
- správně koordinuje funkce levé a pravé ruky při rovném vedení smyčce 
- dokáže se soustředit na intonaci hraných tónů 
- zahraje jednoduché skladbičky s doprovodem klavíru 
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- zvládá základní dynamické rozdíly tónu 
- dokáže hrát detaché všemi částmi smyčce 
- zvládá hru s přechodem přes struny 
- dokáže hrát v durovém i v mollovém prstokladu v první poloze  
- zvládá hru legato na jedné struně  

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- ovládá správné postavení levé i pravé  ruky 
- uplatňuje své intonační schopnosti 
- orientuje se v notovém zápisu 
- zvládá chromatické posuny prstů 
- zvládá dynamické rozlišení tónu 
- zvládá hru všemi částmi smyčce 
- zvládá hru detaché, legato, martelé, staccato 
- zvládá souhru s jiným nástrojem 
- dokáže zahrát krátká cvičení a přednesové skladby 

 
4. ročník 

 

 Žák: 
- zvládá postavení všech prstokladů  
- umí hrát současně na dvou strunách 
- dokáže kombinovat smyky 
- zvládá hru stupnic dur do tří křížků, moll do tří bé a hru rozložených akordů  
- dokáže zahrát z listu jednoduchou skladbu 
- zvládá souhru s více nástroji 
- je schopen rozlišit kvalitu tónů 
- dokáže pracovat s intonací a rytmem 

 
5. ročník 

 

 Žák: 
- dokáže hrát ve třetí poloze 
- je schopen hrát dvojhmaty 
- uplatňuje při hře melodické ozdoby 
- hraje stupnice přes dvě oktávy s přechodem do třetí polohy 
- zvládá při hře smyky a jejich kombinace 
- zvládá hru durových a mollových stupnic a rozložených akordů 
- uplatňuje kvalitu tónů, správnou intonaci 
- dokáže při hře využívat výrazové prostředky 

 
6. ročník 

 

 Žák: 
- zvládá a zdokonaluje techniku levé i pravé ruky 
- je schopen hrát vibratem s kombinací kvalitního tónu a výrazu 
- umí hrát v polohách 
- zvládá durové stupnice v jedné oktávě na jedné struně 
- dokáže samostatně nacvičit jednoduché skladby 
- dokáže zahrát z listu skladby lehčího rázu 
- uplatňuje výrazové prostředky při hře skladeb jednotlivých stylových období 
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7. ročník 

 

 Žák: 
- ovládá výměnu hry v polohách 
- je schopen zahrát durové i mollové stupnice na jedné struně 
- zvládá hru kombinací různých smyků 
- uplatňuje dle svých možností výrazové prostředky a dynamiku 
- je schopen zahrát běžně používané melodické ozdoby 
- dokáže hrát vibratem  
- je schopen samostatné intonační a tónové sebekontroly 
- dokáže při hře uplatňovat své výrazové prostředky 

 
Základní studium II. stupně: 
 

1. ročník  
 

 Žák: 
- je schopen nabyté dovednosti z I. stupně praktikovat při samostudiu  
- orientuje se 1., 3. a 5. Poloze jak v notovém zápisu, tak na hmatníku 
- zvládá hru detaché, staccato, spiccato, martelé, atd. 
- zúčastňuje se akcí pořádaných školou 

 
2. ročník  

 

 Žák: 
- nadále pracuje na zdokonalování technické i tónové úrovně hry na nástroj 
- soustředí se na výrazové aspekty skladeb 
- zvládá hru dalších melodických ozdob 
- dbá na pravidelnou a systematickou přípravu do výuky 
- dokáže hrát a orientovat se při hře v 1. až 5. poloze 
- prezentuje své získané dovednosti při veřejných vystoupeních 

 
 

3. ročník 
 

 Žák: 
- Hraje skladby většího rozsahu 
- Orientuje se s jistotou v 1. až 5. Poloze 
- Orientuje se v různých stylových obdobích a přizpůsobuje tomu způsob hry s důrazem na 

výrazové prostředky 
- Je pohotový při hře z listu 
- Má rozvinutou techniku pravé i levé ruky a je přesný v intonaci 
- Prezentuje co nejvíce své získané dovednosti při veřejných vystoupeních 

 
 

4. ročník 
 

 Žák: 
- Dokáže samostatně posoudit kvalitu hry 
- Samostatně opravuje intonační a tónové nepřesnosti při hře dvojhmatů 
- Dokáže se orientovat a hrát ve všech polohách 
- Vystoupí s nastudovanou skladbou (skladbami) na veřejném absolventském koncertě. 
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5.6.1 Souborová hra smyčcových nástrojů 

 
Učební osnovy vzdělávacího předmětu: Souborová hra smyčcových nástrojů 
 

3. ročník 
 

 Žák: 
- hraje intonačně správně unisono a jednoduché dvojhlasy v dur 
- dovede korigovat intonační nepřesnosti při hře unisono a jednoduchých dvojhlasů v moll 
- je schopen dbát na rytmickou souhru s ostatními členy souboru 

 
4. ročník 

 

 Žák:  
- hraje správně unisono a jednoduché dvojhlasy v dur i moll 
- umí opravit rytmické nepřesnosti  
- ve vícehlase respektuje roli vedoucího hlasu a doprovodu 
- využívá základní dynamiku p - mf –f 

 
5. ročník 

 

 Žák: 
- samostatně reaguje na nepřesnosti v intonaci a umí je opravit 
- dobře se orientuje při hře vícehlasu 
- používá crescendo a decrescendo 
- umí využít střídání sólo - tutti 
- hraje stylově správně skladby různých slohových období 

 
6. ročník 

 

 Žák: 
- uvědoměle dbá na správnou souhru, intonaci, dynamiku a přednes 
- zvládá při hře různé způsoby hry - col legno, spicato, pizzicato 
- je schopen samostatně připravit svůj part 
- zná zásady chování při veřejném vystoupení a v praxi je správně realizuje 

 
7. ročník 

 

 Žák: 
- je schopen samostatně připravit prstoklady a smyky  
- dovede nacvičit individuálně svůj part 
- umí spolupracovat v kolektivu při studiu hrané skladby 
- splňuje požadavky na stylovost provedení, správnou intonaci, rytmus, dynamiku a způsob hry 

 
       1. – 2. ročník II. stupně 
 

 Žák: 
- využívá při hře základní dovednosti, správnou intonaci, dynamiku, rytmus a způsob hry 
- pohotově reaguje na gesta dirigenta 
- zvládá základy souhry 
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       3. – 4. ročník II. stupně 
 

- zvládá základy souhry 
- žák vede svůj hlas tak, aby mohl být oporou žákům méně zkušeným 
- zvládá nácvik rozsáhlejších skladeb  

5.7  Studijní zaměření: Hra na violoncello  

 
Charakteristika:  
 
Hra na violoncello / kontrabas je studijní zaměření, které vychází ze vzdělávacího zaměření 

uvedeného v RVP ZUV jako hra na smyčcové nástroje. Pokračuje v tradici výuky hry na tento hudební 

nástroj a na jeho uplatnění jak v souborech různých žánrů, tak v komorní i  sólové hře. Hra na 

violoncello vede žáky především k pocitu nezastupitelnosti v kolektivní práci, k vnímání krásy hudby a 

umění vůbec, estetice projevu hudebního i estetice denního života. 

Výuka hry na violoncello je členěna na sedmileté studium I. stupně a navazující II. stupeň čtyřletý. Od 

třetího ročníku I. stupně se žáci zapojují do souborové nebo komorní hry. Talentované děti jsou 

vedeny k možnosti studovat tento obor na konzervatoři nebo na vysoké škole.  

Učební plán: 
 
Základní studium I. stupně: 
 
název předmětu   1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 
Hra na violoncello 1 1 1 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní soubor, 
Souborová hra smyčcových 
nástrojů, Sborový zpěv 

 

 
0 

 
0 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 

Základní studium II. stupně: 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 
Hra na violoncello 1 1 1 1 
Komorní hra / Komorní 
soubor, Souborová hra 
smyčcových nástrojů, 
Sborový zpěv 

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

 
Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
Žák plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho nebo do více z předmětů uvedených 
v učebním plánu (Komorní hra ad.). Učební osnovy těchto a dalších volitelných předmětů: viz 
příslušná kapitola odpovídajícího názvu v našem školním vzdělávacím programu. 
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na violoncello 
 
Základní studium I. stupně: 
 

1. ročník 
 

 Žák: 
- správně sedí u nástroje 
- zná optimální funkci pravé ruky a dovede si kontrolovat její postavení na smyčci 
- zná zásady postavení levé ruky na hmatníku  
- pozice levé ruky je stabilizovaná 
- orientuje se v první poloze 
- rozlišuje hru arco a pizzicato 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- samostatně sleduje správnou funkci levé a pravé ruky při hře 
- je schopen opravit závažnější nedostatky v intonaci 
- ovládá hru détaché, legato a martelé 
- ovládá hru celým smyčcem i jeho částmi 
- uvědoměle používá způsob hry smyčcem ve vztahu k interpretované skladbě 
- samostatně dbá na přiměřenou kvalitu tónu 
- umí rozlišit hru v základních stupních dynamiky 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- samostatně kontroluje postavení rukou 
- samostatně opravuje nedostatky v intonaci 
- pokračuje v upevnění první polohy 
- zná základy techniky výměny poloh do II. a III. polohy  
- ovládá crescendo a decrescendo 
- přednesové skladbičky hraje zpaměti a s muzikálním projevem přiměřeným věku 
 
4. ročník 

 

 Žák: 
- samostatně kontroluje intonaci v první poloze a rytmus 
- je schopen sám kontrolovat uvolněnost rukou při hře 
- orientuje se v 1., 2. a 3. poloze 
- zná základy hry spiccato 
- umí samostatně připravit část přednesové skladby nebo etudy 
- ovládá základy hry dvojzvuků a akordů 
- ovládá hru základních přirozených flažoletů 
- v přednesových skladbách rozlišuje rozdíly stylů 
- zná zásady chování při veřejném vystoupení a v praxi je realizuje 

 
5. ročník 

 

 Žák: 
- zvládá vyšší polohy až po polohu palcovou 
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- správně tvoří tón 
- samostatně koriguje intonační a rytmické nepřesnosti 
- plynule ovládá výměny procvičených poloh 
- ovládá vibrato 
- umí samostatně pracovat na prstokladech a smycích probíraných skladeb  
- interpretuje správně stylově a výrazově přednesové skladby různých slohových období  

 
6. ročník 

 

 Žák: 
- při hře rozlišuje interpretaci skladeb různých stylových období 
- orientuje se v polohách a jejich výměnách 
- ovládá hru spiccato  
- je samostatný při studiu nových skladeb  
- samostatně vytváří prstoklady a sám kontroluje intonaci, rytmus a dynamiku 
- při nácviku skladby dovede aktivně spolupracovat s korepetitorem 

 
7. ročník 

 

 Žák: 
- má zažité dosažené dovednosti 
- intonaci, rytmus a agogiku dovede samostaně opravovat 
- je schopen v základních rysech samostatně nacvičit přednesovou skladbu 
- hraje stylově správně 
- dovede spolupracovat na přípravě skladby s korepetitorem 
- má zažité návyky pro vystoupení na veřejnosti a dovede je aplikovat v praxi 

 
Základní studium II. stupně: 
 

1. ročník 
 

 Žák: 
- zvládá postavení levé ruky a její funkce v palcové poloze 
- palcovou polohu procvičí na příslušných cvičeních 
- hraje instruktivní přednesové skladby s využitím palcové polohy 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- samostatně zvládá nácvik jednoduchých přednesových skladeb 
- umí plynule přejít ze základních poloh do palcové polohy a zpět 
- využívá různé způsoby smyčcové techniky podle požadavků slohových období 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- má usazenou intonaci první palcové polohy 
- žák umí samostatně připravit novou přednesovou skladbu 
- samostatně tvoří prstoklady ke skladbám s přechodem do palcové polohy 

 
4. ročník 

 

 Žák: 
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- zvládá speciální způsoby hry: flažolety, col legno, arpeggio, spiccato 
- při studiu skladby spolupracuje s korepetitorem 
- žák je schopen sám připravit k provedení přednesovou skladbu 
- získané dovednosti prezentuje na veřejném vystoupení 

 
 

5.8  Studijní zaměření: Hra na kontrabas 

 
Charakteristika: viz Studijní zaměření: Hra na violoncello 
 
Učební plán: 
 
Základní studium I. stupně: 
 
název předmětu   1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 
Hra na kontrabas 1 1 1 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní soubor, 
Souborová hra smyčcových 
nástrojů, Sborový zpěv 
 

 
- 

 
- 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

Hudební nauka  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 

Základní studium II. stupně: 
 
název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 
Hra na kontrabas 1 1 1 1 
Komorní hra / Komorní soubor, 
Souborová hra smyčcových 
nástrojů, Sborový zpěv 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
Žák plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho nebo do více z předmětů uvedených 
v učebním plánu (Komorní hra, ad.). Učební osnovy těchto a dalších volitelných předmětů: viz 
příslušná kapitola odpovídajícího názvu v našem školním vzdělávacím programu. 
 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: Hra na kontrabas 
 
Základní studium I. stupně: 
 

1. ročník 
 

 Žák: 
- zná zásady správného sezení (stání) u nástroje 
- umí korigovat nepřesnosti v postavení pravé ruky 
- zná zásady postavení levé ruky 
- orientuje se ve hře v půlové (nebo v první) poloze 
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2. ročník 
 

 Žák: 
- hraje v první, půlové a druhé poloze bez výměn 
- zná základní způsoby hry smyčcem 
- hraje lehké etudy a přednesové skladbičky 
- hraje pizzicato elementární doprovody k národním písním podle zápisu 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- hraje znělým tónem 
- správné tvoří tón 
- má upevněnou intonaci a orientaci v probraných polohách 
- bezpečně zvládá výměny poloh 

 
4. ročník 

 

 Žák: 
- samostatně se orientuje v půlové, první a druhé poloze 
- umí samostatně pracovat s intonací a rytmem 
- ovládá přechod ze struny na strunu jak tenuto, tak legato 

 
5. ročník 

 

 Žák: 
- orientuje se v rozsahu po čtvrtou polohu 
- samostatně kontroluje správné postavení ruky a způsob hry 
- umí pracovat na tvorbě prstokladů a smyků 
- hraje znělým tónem a přesvědčivě rozlišuje dynamiku 
- zná zásady veřejného vystupování a v praxi je realizuje 
 
6. ročník 

 

 Žák: 
- zvládá pátou polohu 
- bezpečně se orientuje v první, druhé a třetí poloze 
- orientuje se v přirozených flažoletech 
- uvědoměle kontroluje správnost intonace a rytmu  
- je schopen samostatně nastudovat snadnější přednesovou skladbu 

 
7. ročník 

 

 Žák: 
- samostatně se orientuje v 1. - 6. poloze 
- je schopen samostatně opravovat intonaci, rytmus, dynamiku 
- samostatně vytváří prstoklady a smyky 
- je schopen samostatně nastudovat přednesovou skladbu 
- má zažitou správnou hru obou rukou, dobrou intonaci a stylovost přednesu 
- v praxi realizuje zásady chování při veřejném vystoupení 
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Základní studium II. stupně: 
 

1. ročník 
 

 Žák: 
- je seznámen s praktickými základy hry v palcové poloze 
- během přípravy nové kompozice pracuje samostatně 
- hraje stylově správně 
- přednesové skladby hraje zpaměti 
- dovede vytvářet snadné doprovody k písním 
 
2. ročník 
 

 Žák: 
- dobře se orientuje v palcové poloze 
- zvládá  přechod ze základních poloh do palcové polohy 
- dovede využívat různé způsoby hry ve vztahu ke stylu studovaných skladeb 
 
3. ročník 

 

 Žák: 
- má zažity přechodové polohy ze základních poloh do palcové 
- samostatně se orientuje v celém probraném rozsahu nástroje 
- ovládá základní i složitější způsoby hry smyčcem 
- je schopen sám odstranit intonační a rytmické nedostatky 

 
4. ročník 

 

 Žák: 
- ovládá celý probraný rozsah nástroje 
- je schopný samostatně nastudovat obtížnější přednesovou skladbu 
- má upevněné návyky správného způsobu hry, zažitou intonaci a stylovou interpretaci různých 

slohových období
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5.9  Studijní zaměření: Hra na kytaru 

 

Charakteristika předmětu: 
 
Klasická kytara se díky svým možnostem může uplatnit jako sólový nástroj, doprovodný, tak v 
různých souborech a hudebních seskupeních. 
Obsahem výuky je hudba různých slohových období a hra doprovodů podle akordických značek. 
 
Učební plán: 
 
Základní studium I. stupně: 
 

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

Hra na kytaru 1 1 1 1 1 1 1 

Kytarový soubor, Komorní hra / 
Komorní soubor, Sborový zpěv 

 

 
- 

 
- 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

Hudební nauka 
Sborový zpěv 

1 1 1 1 1 - - 

 
 
Základní studium II. stupně: 
 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na kytaru 1 1 1 1 

Kytarový soubor, Komorní hra 
/ Komorní soubor, 
Sborový zpěv 

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

 
Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
Žák plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho nebo do více z předmětů uvedených 
v učebním plánu (Komorní hra ad.). Učební osnovy těchto a dalších volitelných předmětů: viz 
příslušná kapitola odpovídajícího názvu v našem školním vzdělávacím programu. 

 
Učební osnovy vyučovacích předmětů: Hra na kytaru 
 
Základní studium I. stupně   
 

1. ročník 
 

 Žák 
- zná zásady správného sezení u nástroje 
- má osvojeny elementární návyky postavení pravé a levé ruky 
- orientuje se na hmatníku v rozsahu první polohy (melodické struny) 
- zahraje jednohlasou písničku na melodických strunách 
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2. ročník 

 

 Žák:  
- zvládl orientaci v I poloze i na basových strunách 
- získává základní návyky při hře na nástroj 
- zapojení „a“ prstu pravé ruky a malíčku levé ruky 
- samostatně kontroluje správné postavení obou rukou 
- dokáže doprovodit akordově jednoduché písničky 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- orientuje se na hmatníku ve II. poloze (melodické struny) 
- je schopen hry ve vícehlasu se současným úhozem prstů v pravé ruce 
- zvládá problematiku zadržovaných basových tónů 
- dokáže doprovodit jednoduchou píseň za pomocí základních harmonických funkcí T-S-D 

 
4. ročník 

 

 Žák: 
- hra dvouoktávových stupnic podle příslušných prstokladových typů 
- orientuje se na hmatníku do V. polohy 
- při hře rozlišuje základní dynamiku 
- umí samostatně nastudovat snadné přednesové skladby  
- doprovodí lidovou i umělou píseň bez akordu barré 

 
5. ročník 

 

 Žák: 
- zvládá nácvik vzestupného a sestupného legata 
- hraje rozsahově delší skladby 
- při hře přednesových skladeb si všímá a užívá výrazových prvků 
- dovede samostatně pracovat na tvorbě prstokladů  
- při doprovodech písní využívá velké barré 

 
6. ročník 

 

 Žák: 
- zvládl jemnou motoriku,která se projevuje ve schopnosti hrát větší a náročnější hudební 

plochy i zpaměti 
- bez problému doprovází písničky s použitím baree 
- hraje skladby různých stylových období 
- bez problémů doprovází písničky s použitím hmatů barré 

 
7. ročník 

 

 Žák: 
- při hře skladeb zvládá výše uvedené technické, přednesové i teoretické prvky 
- je schopen vyjádřit výrazovými prostředky charakter skladby 
- ovládá hru složitějších rytmických útvarů 
- zapojuje při interpretaci svoje muzikální cítění 
- orientuje se na hmatníku do IX. polohy 
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- naučené přednesové skladby hraje zpaměti 
 
Základní studium II. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák: 
- se orientuje v notovém zápise v rozsahu e - a2 
- ovládá hru dvojhlasu s využitím zadržovaných basových tónů  
- dokáže doprovodit jednoduchou píseň za pomocí základních harmonických funkcí  
- hraje rozložené akordy 
- ovládá hru staccato 
- přednesové skladby hraje zpaměti 

 
2. ročník  

 

 Žák: 
- hraje dvouoktávové durové stupnice podle příslušných prstokladových typů 
- využívá dynamické rozlišení (p, mf, f, ) 
- ovládá vzestupné i sestupné legato 
- hraje libovolné lidové či umělé písničky podle akordových značek s využitím hmatu      
- barré a vhodně akordický doprovod rytmizuje 
- se orientuje v páté poloze na melodických strunách  (od c2 – c3) 
- zvládá samostatnou výměnu strun na svém nástroji 
- při nácviku stupnic užívá rytmizaci ke zdokonalení preciznosti a rychlosti hry 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- vkusně používá různé způsoby doprovodné akordické hry (přiznávkový doprovod, tlumení 

strun, rozklady) 
- hraje přirozené flažolety ve 12., 7. a 5. poloze  
- při hře využívá vzestupnou a sestupnou dynamiku (crescendo a decrescendo) 
- si naladí kytaru pomocí jedné struny (např. s využitím přirozených flažoletů) 
- naučené přednesové skladby hraje zpaměti 
- vkusně používá různé způsoby doprovodné akordické hry (přiznávkový doprovod, tlumení 

strun, rozklady) 
- hraje skladby s využitím podladění 6. struny na tón d 
- hraje s tónovou kulturou a využívá barevných rejstříků kytary 
- účelně využívá kapodastr 

 
 

4. ročník 
 

 Žák: 
- hraje intervalové stupnice (tercie a sexty) 
- se orientuje po celém hmatníku do dvanácté polohy 
- využívá při hře doprovodu čtyřhlasé akordy (7, Maj7, mi7, 9, atd)  
- užívá při hře agogiku (rubato, ritenuto, accelerando atp.) 
- aktivně poslouchá interprety klasické kytary 
- Vkusně využívá melodických ozdob (nátryl a mordent) 
- je schopen samostatně pracovat s notovým materiálem při výběru skladby 
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5.9.1  Souborová hra 

 

Charakteristika souborové hry: 

 

Souborová hra v rámci kytarového souboru se vyučuje od 3. ročníku prvního stupně, šikovní žáci na 

návrh učitele mohou v souboru hrát bez ohledu na ročník. Tomu je přizpůsoben výběr repertoáru tak, 

aby skladby zvládli všichni žáci. Výuka je postupně rozšiřována z melodického dvojhlasu na tříhlas s 

akordickým doprovodem. Vedle klasických skladeb, které tvoří podstatnou část repertoáru, hrají děti 

i písničky s akordickým doprovodem pomocí různých technik v pravé ruce. Soubor vystupuje na 

různých akcích školy – besídkách, koncertech. 

3.-7. ročník I. stupně 

 Žák: 
- je schopen přizpůsobit se spoluhráčům v tempu 
- koriguje rytmické nepřesnosti v souhře 
- umí odlišit roli vedoucího hlasu a doprovodu 
- dbá na shodu frázování 
- hraje podle gest dirigenta nebo vedoucího hráče  
- hraje v 1. poloze na všech strunách 

 
1.-2. ročník II. stupně 

 
- vnímá tónově a rytmicky svůj hlas a v souvislosti s vedením ostatních hlasů umí odlišit roli 

vedoucího hlasu a doprovodu  
- vnímá souborovou hru jako jeden celek 

 
3.-4. ročník II. stupně 

 
- hraje ve vyšších polohách  
- zahraje z listu jednodušší hlas nižších ročníků  
- je oporou pro mladší spoluhráče při vedení jejich partu 

  



48 
 

5.10  Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu  

 

Charakteristika předmětu:  

Zobcová flétna, nejstarší ze všech hudebních nástrojů, je stále oblíbená dodnes. 
Poměrnou snadností hry je velmi oblíbená a mohou na ni hrát děti od nejútlejšího věku. Je nejen 
výborným přípravným nástrojem pro studium dechových nástrojů, ale pokračováním studia hry na 
zobcovou flétnu mají žáci možnost poznat celou rodinu zobcových fléten. Tento nástroj se v současné 
době uplatňuje při hře sólové, komorní i souborové. 

 
Učební plán: 
 
Základní studium I. stupně 
 

název předmětu   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 

Komorní hra / Komorní 
soubor, Sborový zpěv 

Soubor zobcových fléten 

 
- 

 
- 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 

 
 

Základní studium II. stupně 
 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní 
soubor, Sborový zpěv, 

Soubor zobcových fléten 

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

 
Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
Žák plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho nebo do více z předmětů uvedených 
v učebním plánu (Komorní hra ad.). Učební osnovy těchto a dalších volitelných předmětů: viz 
příslušná kapitola odpovídajícího názvu v našem školním vzdělávacím programu. 

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na zobcovou flétnu 
 

1. ročník  
 

 Žák:  

- ovládá složení nástroje a jednoduchou údržbu  

- zvládá postoj s nástrojem, držení nástroje  

- nasazuje správně tón  

- rozlišuje základní rytmické hodnoty / notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou/  

- dokáže pojmenovat a zahrát noty c1 – d2  

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise a zahraje jednoduché skladbičky z not  
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2. ročník  
 

 Žák:  

- při hře správně dýchá, nasazuje a ukončuje tón  

- při hře má správný postoj a držení nástroje / uvolněnost, stabilita/ 

- dokáže pojmenovat a zahrát noty a tónový rozsah c1 – f2  

- zná pojem křížek, bé, odrážka a dokáže je uplatnit při hře  

- vyjmenuje a zahraje stupnici C dur, F dur  

- zahraje jednoduchá cvičení, písně a skladbičky z not případně zpaměti  
 

3. ročník  
 

 Žák:  

- využívá základní návyky a dovednosti / správné držení těla a nástroje, uvolněné ruce, práce s 
dechem a jazykem /, správně nasazuje a ukončuje tón a dbá na jeho kvalitu 

- zvládá koordinaci prstů a jazyka při hře 

- dokáže pojmenovat a zahrát noty c1 – a 2  

- rozlišuje základní dynamická znaménka / f, p, mf/ a základní tempa / rychle –pomalu/  

- vyjmenuje a zahraje  další vybrané stupnice  

- zvládá základní artikulační dovednost /tenuto, legato, staccato /  

- orientuje se v jednoduchém notovém zápise a v jednoduchých hudebních útvarech  

- a dokáže je zahrát  

- zapojuje do hry základní výrazové prostředky  

- uplatňuje své dovednosti v komorní či souborové hře  
 

4. ročník  
 

 Žák:  

- při hře uplatňuje základní poznatky, dovednosti a zkušenosti z předchozích ročníků  

- rozlišuje základní frázování  

- je schopen hry v rychlejších tempech  

- pokračuje v hraní dalších vybraných stupnic a akordů 

- je schopen hry z listu jednoduchých skladeb 

- hraje skladby různých stylových období  
- je schopen sluchově kontrolovat vlastní hru a slovně ji zhodnotit 

 
5. ročník  

 

 Žák:  

- využívá dechovou techniku, hraje kvalitním znělým tónem  

- zvládá rychlejší prstovou techniku  

- hraje skladby nejrůznějšího charakteru a rozličných stylových období  

- ovládá hru složitějších rytmických útvarů  

- umí pracovat s kvalitou tónu a laděním  

- kombinuje hru na sopránovou a altovou flétnu 
 

6. ročník  
 

 Žák:  

- využívá všech dovedností, poznatků a principů z předchozích ročníků u skladeb různých 
stylových období  
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- je schopen vyjádřit výrazovými prostředky charakter a styl skladby  

- uvědomuje si  správnost frázování  

- uplatňuje altový nástroj jako základní 
 

7. ročník  
 

 Žák:  

- dokáže využít všech dovedností a poznatků s důrazem na kvalitu tónu,  dynamiku, tempové 
rozlišení. Agogiku a frázování 

- orientuje se a má přehled o sólové literatuře různých stylových období a umí volit výrazové   
prostředky k jejich interpretaci  

- umí samostatně nastudovat a interpretovat skladbu přiměřeně obtížnou 

- umí vystihnout náladu a charakter skladby  
- ovládá elementární transpozici úměrně svým schopnostem 
- veřejně vystoupí s nastudovanou skladbou 
- dle fyziologických předpokladů  
- umí své zkušenosti uplatnit v různém komorním obsazení či souboru  

 
Základní studium II. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák:  

- využívá při hře všech získaných technických i výrazových dovedností, dbá na kvalitu tónu a 
intonaci 

- dbá na celkovou uvolněnost a dechovou oporu při hře 

- umí si vybrat dle svých schopností, vkusu a poslechu skladbu k nastudování a interpretaci  

- orientuje se a hraje dle svých možností na různé druhy zobcových fléten 

- je schopen se zapojit v komorní hře či souborech nejrůznějšího obsazení a žánrů  
 

2. ročník 
 

 Žák: 
- samostatně pracuje na nastudování přednesových skladeb 
- využívá při hře také melodické ozdoby 
- je schopen se zapojit v komorní hře či souborech nejrůznějšího obsazení a žánrů  

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- zvládá  technicky náročnější skladby různých stylových období a je schopen pracovat se 

zvukem, barvou tónu a jeho laděním 
- je schopen samostatného nastudování skladby 
- uplatňuje v sólové i komorní hře všechny získané znalosti a dovednosti 

 
 

4. ročník 
  

 Žák: 
- -uplatňuje všechny získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje 
- orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší problematiku nástrojové techniky, dýchání, 

frázování, výrazu při nácviku a interpretaci skladeb 
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- samostatně pracuje s barvou tónu a jeho kvalitou 
- vytvoří si názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů a vyhledává si 

skladby dle vlastního výběru 
- veřejně vystoupí  s nastudovanou skladbou 

 
 

5.10.1  Soubor zobcových fléten 

 
 

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Soubor zobcových fléten 

Základní studium 1. stupně 

3. ročník 

 Žák: 
- se dle svých schopností orientuje ve svém partu 

- je schopen reagovat na gesta dirigenta 

- přistupuje zodpovědně k nácviku partu (domácí příprava) 

4. ročník 

 Žák: 
- zvládá hru jednoduchých partů 
- zvládá nástup a ukončení skladby 
- dokáže dodržet tempo a rytmus 
- má pochopení pro společnou odpovědnost (dochvilnost, kázeň) 

 
5. ročník 

 Žák: 
- zvládá hru složitějších partů 

- reaguje pohotově na gesta dirigenta 

- při hře je schopen přizpůsobit se spoluhráčům 

- aktivně se účastní společných zkoušek 

6. ročník 

 Žák: 
- dokáže reagovat na všechna gesta dirigenta (crescendo, decrescendo,rittard.,accell….) 

- pracuje s dynamikou, agogikou, frázováním 

- je schopen vystupovat se souborem na veřejnosti 

7. ročník 

 Žák: 
- vnímá soubor jako celek 

- dbá na souhru s ostatními hráči 

- dokáže zvukově vyvážit svůj výkon a přizpůsobit se celku 

- je zodpovědný a vnímavý ke svým spoluhráčům 
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Základní studium II. stupně 

1. ročník 
 

 Žák: 
- žák využívá získané dovednosti z I. stupně  
- pohotově reaguje na spoluhráče, aby nenarušil plynulost hrané skladby 
- je oporou pro mladší spoluhráče při vedení jejich partu 

 
2. ročník   
 

 Žák: 
- je schopen samostatně se naladit 
- samostatně se orientuje ve svém partu 
- aktivně se účastní společných zkoušek a uměleckých aktivit 

 
3. ročník   
 

 Žák: 
- dokáže se přizpůsobit agogickým změnám 
- dokáže se dynamicky přizpůsobit 
- je schopen zahrát skladby různých stylových období 

 
4. ročník   
 

 Žák: 
- má smysl pro intonační a rytmické cítění a harmonickou představivost 
- je schopen aktivní spolupráce na společném hudebním díle 
- dokáže vyvažovat své hráčské výkony a přizpůsobovat se celku 
- umí posoudit kvalitu svého výkonu 
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5.11  Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu 

 

Charakteristika předmětu: 

Příčná flétna se uplatňuje ve hře sólové, komorní i orchestrální. Nechybí ani v hudbě populární. 
V předmětu Hra na příčnou flétnu si žák osvojí základy hry na tento nástroj, které pak během studia 
zdokonaluje. Seznámí se s repertoáry různých hudebních slohů. Získané dovednosti uplatňuje 
v individuálně zvoleném předmětu z nabídky předmětů kolektivní hry. 
 

Učební plán: 

Základní studium I. stupně 
 

název předmětu   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 

Komorní hra / Komorní soubor, 
Sborový zpěv, Hra v dechovém 
orchestru, Soubor taneční hudby 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 

 
Základní studium II. stupně 
 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na příčnou flétnu 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní soubor, 
Sborový zpěv, 
Hra v dechovém orchestru, 
Soubor taneční hudby 

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

 
Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
Žák plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho nebo do více z předmětů uvedených 

v učebním plánu (Komorní hra ad.). Učební osnovy těchto a dalších volitelných předmětů: viz 

příslušná kapitola odpovídajícího názvu v našem školním vzdělávacím programu. 

Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na příčnou flétnu 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák: 
- zvládá základní péči o nástroj a pojmenuje jeho části 
- ovládá vyvážené držení nástroje 
- rozezná základní hodnoty not a pomlk 
- hraje v rozsahu d1 – c2 
- dokáže zahrát jednoduchou píseň 
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2. ročník 

 

 Žák: 
- dokáže zkoncentrovat svůj výdech a vytvořit rovný tón 
- zvládá hru tenuto, legato 
- zahraje stupnice do 1 křížku a 1 bé a akordy ke stupnicím 
- dokáže zahrát lidové písně a jednoduché skladby 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- stojí správně při hře na nástroj 
- dokáže čistě nasadit a vytvořit tón 
- ovládá přefukování tónů z první do druhé oktávy 
- hraje v rozsahu 2 oktáv 
- umí zahrát durové stupnice do 2 křížků a 1 bé a mollové do 1 křížku a 1 bé + akordy ke 

stupnicím 
- rozlišuje běžná tempová a dynamická označení 

 
4. ročník 

 

 Žák: 
- rozlišuje dynamiku a frázování studovaných skladeb 
- zvládá rychlejší prstovou techniku 
- prohlubuje dechovou techniku 
- umí zahrát stupnice dur do 3 křížků a 2 bé a mollové do 2 křížku a 2 bé a příslušné 

kvintakordy a jejich obraty ke stupnicím 
- používá jednoduché melodické ozdoby 
- zapojuje se do komorní hry 

 
5. ročník 

 

 Žák: 
- rozšiřuje tónový rozsah do 3. oktávy 
- umí zahrát jednoduché melodické ozdoby 
- orientuje se ve složitějším notovém zápisu 
- zná a používá artikulační prvky legato,portamento,staccato 
- dle svých možností zahraje kratší melodii zpaměti 
- zahraje stupnice dur do 4 křížků a 3 bé a mollové do 3 křížku a 3 bé a příslušné kvintakordy a 

jejich obraty ke stupnicím 
 

6. ročník 
 

 Žák: 
- rozliší náladu a charakter skladby  
- používá dynamické, tempové a výrazové prostředky hry 
- hraje stupnice dur do 4 křížků a 4 bé a příslušné kvintakordy, D7 a zm7 
- hraje též stupnice moll do tří křížků a tří béček a stupnice chromatické 
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7. ročník 

 

 Žák: 
- Využívá dle svých možností celý tónový rozsah nástroje 
- podle svých možností samostatně nastuduje vybranou skladbu 
- uplatňuje při hře všechny své nabyté znalosti a dovednosti 
- uplatňuje se v souhře s dalšími nástroji 
- zná a využívá při interpretaci dynamická, tempová a výrazová označení 
- orientuje se v interpretaci skladeb různých stylových období (melodické ozdoby, rozlišení 

artikulačních frází) 
- hraje stupnice dur a moll do 4 křížků a čtyř bé + stupnice chromatické 
- studium I. stupně zakončuje absolventským koncertem 

 
 
Základní studium II. stupně 
 

1. - ročník  
 

 Žák: 
- Zvládá dechovou i tónovou techniku 
- Ovládá technickou stránku hry 
- S jistotou se orientuje v notovém zápisu 
- Hledá svůj vlastní hudební výraz 
- umí ve skladbě najít a využívat vhodná místa pro nádechy 

 
2. ročník  

 

 Žák: 
- Zvládá práci s nátiskem 
- Používá rozvinutou prstovou techniku 
- Rozlišuje stylový výraz hraných skladeb 
- Při hře uplatňuje všechny své doposud získané dovednosti 

 
3. ročník 
 

 Žák: 
- Při hře používá melodické ozdoby a všechny již dříve nastudované artikulační prvky 
- Zvládá intonační čistotu hry prostřednictvím sluchové sebekontroly (Dle svých možností.) 
 
4. ročník 
 

 Žák: 
- Využívá plně výrazových a tempových prostředků 
- Na základě vlastního výběru je schopen interpretace skladeb různých období 
- Pracuje s barvou tónu 
- Podle svých zkušeností se aktivně zapojuje do hry v různých souborech a využívá při tom 

všechny své zkušenosti 
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5.12  Studijní zaměření: Hra na klarinet 

 
Charakteristika předmětu: 
 
Žák během studia získá základy hry na klarinet, které dále rozvíjí podle svých individuálních 
schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem.  
Získané dovednosti z individuální výuky pak může zúročit v souborové a komorní hře. 
 
Učební plán: 
 
Základní studium I. stupně 
 

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

Hra na klarinet 1 1 1 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní soubor, 
Sborový zpěv, 
Hra v dechovém orchestru, 

Soubor taneční hudby 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 

 
Základní studium II. stupně 
 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na klarinet 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní 
soubor, Hra v dechovém 
orchestru, Sborový zpěv, 
Soubor taneční hudby 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
Žák plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho nebo do více z předmětů uvedených 
v učebním plánu (Komorní hra ad.). Učební osnovy těchto a dalších volitelných předmětů: viz 
příslušná kapitola odpovídajícího názvu v našem školním vzdělávacím programu 
 
Učební osnovy vyučujícího předmětu: Hra na klarinet:  
 

1. ročník 
 

 Žák:  
- zvládá základní péči o nástroj, umí pojmenovat jednotlivé části nástroje, ovládá práci s plátkem 

včetně odpovídající péče o něj 
- rozezná základní délkové a výškové hodnoty not i pomlk a dokáže je prakticky uplatnit při hře 
- ovládá držení nástroje při správně vzpřímeném postoji a držení těla, osvojil si techniku 

správného dýchání, nátiskovou techniku a ovládá princip správného tvoření tónu nasazením 
jazyka o plátek 

- je schopen tvořit dostatečný zvukově kvalitní tón přiměřeně svým schopnostem, ovládá hru 
tenuto v tónovém rozsahu c1 – g1 (a1) 

- dokáže zahrát nejjednodušší lidové písně, příp. snadné skladbičky dle svých individuálních 
možností a schopností 
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2. ročník 
 

 Žák:  
- prohloubil dechovou techniku s patřičnou oporou bránice, dokáže zkoncentrovat svůj výdech 

a vytvořit rovný tón, osvojil si správnou artikulaci a souhru techniky nasazování s prstovou 
technikou 

- ovládá hru legato, hraje v tónovém rozsahu f – b1 
- umí zahrát stupnice durové do 1 křížku a 1 bé, dokáže zahrát lidové písně a jednodušší 

skladby přiměřeně podle svých individuálních možností a schopností 
- zvládne souhru s doprovodem 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- rozlišuje běžná tempová a dynamická označení, je schopen podat zvukově kvalitní tón podle 

svých individuálních možností a schopností 
- ovládá hru staccato, osvojuje si přechod hry ze šalmajového rejstříku do horní polohy, rozšířil 

hru v tónovém rozsahu e – g2 
- umí zahrát stupnice durové do 2 křížků a 2 bé včetně příslušných kvintakordů  
- interpretuje snadné a drobnější skladby různých slohových období, dokáže zahrát melodii 

podle sluchu a lidové písně zpaměti přiměřeně podle svých individuálních schopností 
 

4. ročník 
 

 Žák: 
- rozezná běžná výrazová a agogická označení 
- rozšířil hraný tónový rozsah nástroje dle individuálních schopností v horní poloze po c3, je 

schopen prohlubovat dále techniku dýchání a techniku souhry prstů s jazykem, artikulaci 
v různých rytmických obměnách a tempech 

- umí zahrát stupnice durové do 3 křížků a bé včetně příslušných kvintakordů a jejich obratů 
- interpretuje vybrané přednesové skladby různých žánrů přiměřené obtížnosti podle svých 

individuálních možností a schopností 
- je schopen souhry s jinými hudebními nástroji, účastní se komorní nebo souborové hry 

 
5. ročník 

 

 Žák: 
- dokáže zahrát běžné melodické ozdoby, ovládá různé artikulační způsoby v kombinaci 

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

individuálních schopností, rozšiřuje hraný tónový rozsah po d3 
- hraje stupnice durové do 4 křížků a bé, mollové do 2 křížků a bé včetně příslušných 

kvintakordů a jejich obratů 
- dokáže samostatně nastudovat skladbu přiměřeně svým individuálním schopnostem a 

možnostem 
 

6. ročník 
 

 Žák: 
- dokáže podat kvalitní tón s využitím plné dechové opory v celém svém užívaném tónovém 

rozsahu nástroje, rozvíjí a upevňuje hru v krajních polohách nástroje, rozšířil hraný rozsah po 
f3 
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- hraje stupnice durové do 4 křížků a bé, mollové do 3 křížků a bé včetně příslušných 
kvintakordů a jejich obratů 

- je schopen podle svých možností samostatně pracovat na skladbě zadané učitelem nebo na 
samostatně vybrané skladbě 

- zapojuje se a aktivně podílí na školních vystoupeních a projektech 
 

7. ročník 
 

 Žák: 
- osvojil si základy improvizace , ovládá a využívá podle svých individuálních možností a 

schopností celý tónový rozsah nástroje, uplatňuje všechny znalosti a dovednosti získané 
během svého studia 

- procvičuje vybrané stupnice dur a moll včetně příslušných kvintakordů a jejich obratů 
- interpretuje nejrůznější přednesové skladby přiměřeného stupně obtížnosti dle svých 

individuálních možností a schopností a uplatňuje se v souhře těchto skladeb s dalšími nástroji 
- dokáže plně využít své dovednosti hry na nástroj při hře komorní i souborové podle možností 

nabídky a dostupnosti ve škole 
 

 
 

Učební osnovy pro II. stupeň 
 

1. ročník 
 

 Žák:  
- dokáže věnovat dostatečně patřičnou péči svému nástroji 
- umí uplatnit technické a výrazové prostředky při hře v celém rozsahu nástroje/ do f3/ 
- s jistotou se orientuje v notovém zápise nejrůznějších skladeb 
- hledá svůj vlastní hudební výraz a podílí se také na výběru svého repertoáru 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- dokáže samostatně řešit jednoduché technické problémy spojené s nástrojem 
- umí pracovat s různou zvukovou barvou tónu a jeho kvalitou 
- dokáže ve skladbě najít a využívat vhodná místa pro nádechy bez přerušování frází 
- má osvojené základy improvizace 

 
3. ročník 

 Žák: 
- prohlubuje stále dechovou techniku a frázování 
- zná základy swingové artikulace 
- využívá plně výrazových a tempových prostředků 
- dokáže využít dynamických rozsahů svého nástroje 
- umí zapojit do hry např. vibrato, glissando 

 
4. ročník 

 Žák: 
- se orientuje v různých slohových obdobích 
- dokáže samostatně nastudovat vybranou přednesovou skladbu a využít v ní výrazových a 

technických prostředků hry 
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- podle svých možností se aktivně účastní hry v komorních a souborových seskupeních a podílí 
se na vytváření a obohacování výsledného společného zvuku i výrazu interpretovaných 
skladeb 
 

 

5.13  Studijní zaměření: Hra na saxofon 

  
Charakteristika předmětu: 
 

Žák během studia získává základy hry na saxofon, které dále rozvíjí dle svých individuálních 
schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem.  
Do předmětu Hra na saxofon jsou běžně přijímáni žáci od 10 let, v případě, že žák je vybaven 
potřebnými fyzickými předpoklady, je možné jej přijmout i v nižším věku. 
 

Učební plán: 
 

Základní studium I. stupně 
 

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

Hra na saxofon 1 1 1 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní soubor 
Sborový zpěv, Soubor taneční 

hudby, Hra v dechovém orchestru 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 0 0 

 

Základní studium II. stupně 
 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na saxofon 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní soubor, 
Hra v dechovém orchestru, 
Soubor taneční hudby, Sborový 
zpěv 

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

 
Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
Žák plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho nebo do více z předmětů uvedených 
v učebním plánu (Komorní hra ad.). Učební osnovy těchto a dalších volitelných předmětů: viz 
příslušná kapitola odpovídajícího názvu v našem školním vzdělávacím programu 
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na saxofon:  
 
Základní studium I. stupně 
 
Učební osnovy:  
 

1. ročník 
 

 Žák:  
- zvládá základní péči o nástroj, umí pojmenovat jednotlivé části nástroje, ovládá práci 

s plátkem včetně odpovídající péče o něj 
- rozezná základní délkové a výškové hodnoty not i pomlk a dokáže je prakticky uplatnit při hře 
- ovládá držení nástroje při správně vzpřímeném postoji a držení těla, osvojil si techniku 

správného dýchání, nátiskovou techniku a ovládá princip správného tvoření tónu nasazením 
jazyka o plátek 

- je schopen tvořit dostatečný zvukově kvalitní tón přiměřeně svým schopnostem, ovládá hru 
tenuto v tónovém rozsahu g1 – c2 (cis2) 

- dokáže zahrát nejjednodušší lidové písně, příp. snadné skladbičky dle svých individuálních 
možností a schopností 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- umí prakticky uplatnit další nabyté teoretické znalosti z předmětu Hudební nauka 
- prohloubil dechovou techniku s patřičnou oporou bránice, dokáže zkoncentrovat svůj výdech 

a vytvořit rovný tón, osvojil si správnou artikulaci a souhru techniky nasazování s prstovou 
technikou 

- ovládá hru legato, osvojil si hru v tónovém rozsahu d1 – g2 
- umí zahrát stupnice durové do 1 křížku a 1 bé, dokáže zahrát lidové písně a jednodušší 

skladby přiměřeně podle svých individuálních možností a schopností 
- je schopný souhry s dalším hudebním nástrojem 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- rozlišuje běžná tempová a dynamická označení, je schopen podat zvukově kvalitní tón včetně 

jeho dynamických odstínů a rozsahů podle svých individuálních možností a schopností 
- ovládá hru staccato, rozšířil hru v tónovém rozsahu c1 – c3 (cis3), dokáže prohlubovat všechny 

tyto prostředky při hře vybraných cvičení a etud i přednesových skladeb 
- umí zahrát stupnice durové do 2 křížků a 2 bé včetně příslušných kvintakordů a jejich obratů 
- interpretuje snadné a drobnější skladby různých slohových období, dokáže zahrát melodii 

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

- dokáže hrát s doprovodem 
 

4. ročník 
 

 Žák: 
- rozezná běžná výrazová a agogická označení 
- rozšířil hraný tónový rozsah nástroje ve spodní poloze dle individuálních schopností, v horní 

poloze po f3, je schopen prohlubovat dále techniku dýchání a techniku souhry prstů 
s jazykem, artikulaci v různých rytmických obměnách a tempech, rozvíjí tuto techniku ve 
vybraných etudách  
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- umí zahrát stupnice durové do 3 křížků a bé, mollové do 2 křížků a bé včetně příslušných 
kvintakordů a jejich obratů 

- interpretuje vybrané přednesové skladby různých žánrů přiměřené obtížnosti podle svých 
individuálních možností a schopností 

- je schopen souhry s jinými hudebními nástroji, účastní se komorní nebo souborové hry 
 

5. ročník 
 

 Žák: 
- dokáže zahrát běžné melodické ozdoby, ovládá různé artikulační způsoby v kombinaci 

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

individuálních schopností, rozšířil hraný tónový rozsah po fis3 
- hraje stupnice durové do 4 křížků a bé, mollové do 2 křížků a bé včetně příslušných 

kvintakordů a jejich obratů 
- dokáže samostatně pracovat na  skladbě přiměřeně svým individuálním schopnostem a 

možnostem 
 

6. ročník 
 

 Žák: 
- si osvojil základy techniky nátiskového vibrata, dokáže podat kvalitní tón s využitím plné 

dechové opory v celém svém užívaném tónovém rozsahu nástroje, rozvíjí a upevňuje hru v 
krajních polohách nástroje, rozšířil hraný rozsah po fis3 (u nástrojů s fis klapkou) 

- hraje stupnice durové do 4 křížků a bé, mollové do 3 křížků a bé včetně příslušných 
kvintakordů a jejich obratů 

- je schopen podle svých možností samostatně pracovat na skladbě zadané učitelem nebo na 
samostatně vybrané skladbě 

- zapojuje se a aktivně se podílí na školních vystoupeních a projektech 
 

7. ročník 
 

 Žák: 
- má osvojené základy improvizace 
- ovládá a využívá podle svých individuálních možností a schopností celý tónový rozsah 

nástroje, uplatňuje všechny znalosti a dovednosti získané během svého studia 
- procvičuje vybrané stupnice dur a moll včetně příslušných kvintakordů a jejich obratů, 

chromatickou stupnici 
- interpretuje nejrůznější přednesové skladby přiměřeného stupně obtížnosti a uplatňuje se 

v souhře těchto skladeb s dalšími nástroji 
- dokáže plně využít své dovednosti hry na nástroj při hře komorní i souborové podle možností 

nabídky a dostupnosti ve škole 
 

Základní studium II. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák:  
- dokáže věnovat dostatečně patřičnou péči svému nástroji 
- umí uplatnit technické a výrazové prostředky při hře v celém rozsahu nástroje 
- s jistotou se orientuje v notovém zápise nejrůznějších skladeb 
- hledá svůj vlastní hudební výraz a podílí se také na výběru svého repertoáru 
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2. ročník 
 

 Žák:  
- dokáže samostatně řešit jednoduché technické problémy spojené s nástrojem 
- umí pracovat s různou zvukovou barvou tónu a jeho kvalitou 
- dokáže ve skladbě najít a využívat vhodná místa pro nádechy bez přerušování frází 
- má osvojené základy improvizace 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- prohlubuje stále dechovou techniku a frázování 
- zná základy swingové artikulace 
- využívá plně výrazových a tempových prostředků 
- dokáže využít dynamických rozsahů svého nástroje 
- umí zapojit do hry např. vibrato, glissando 
 
4. ročník 

 

 Žák: 
- se orientuje v různých slohových obdobích 
- dokáže samostatně nastudovat vybranou přednesovou skladbu a využít v ní výrazových  

a technických prostředků hry 
- podle svých možností se aktivně účastní hry v komorních a souborových seskupeních a podílí 

se na vytváření a obohacování výsledného společného zvuku i výrazu interpretovaných 
skladeb 
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5.14  Studijní zaměření: Hra na hoboj 

 

Charakteristika předmětu: 
 
Hoboj má široké uplatnění ve všech hudebních žánrech, především však v hudbě klasické. 
Hra na hoboj v základní umělecké škole dává základy jak pro studium na konzervatoři, tak pro 
uplatnění v amatérské oblasti. 
Pro výuku hry na hoboj musí žák splňovat fyzické předpoklady. 
/přiměřená tělesná vyspělost, způsobilé rty, zdravé dýchací orgány a zuby/. 
 
Učební plán: 
 
Základní studium I. stupně: 
 

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

Hra na hoboj 1 1 1 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní 
soubor, Hra v dechovém 
orchestru, Sborový zpěv 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 

 
Základní studium II. stupně: 
 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na hoboj 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní 
soubor, Hra v dechovém 
orchestru, Sborový zpěv 

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

 
Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
Žák plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho nebo do více z předmětů uvedených 
v učebním plánu (Komorní hra ad.). Učební osnovy těchto a dalších volitelných předmětů: viz 
příslušná kapitola odpovídajícího názvu v našem školním vzdělávacím programu. 
 
Učební osnovy vyučovaného předmětu: Hra na hoboj 
 
Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák: 
- samostatně manipuluje s nástrojem a hobojovým strojkem / zvládá složení a rozložení 

nástroje / 
- má osvojen postoj s nástrojem  
- umí uložit hobojový strojek mezi rty a nasadit tón pomocí jazyka 
- orientuje se v jednoduchém hudebním zápise – chápe základní hudební pojmy potřebné ke 

hře/ notu a pomlku celou, půlovou, noty c1 – c2  / 
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- hraje v tónovém rozsahu d1 – c2 
- hraje tenuto a legato 
- zvládá hru jednoduchých hudebních útvarů v pomalém tempu 
- zvládá jednoduché melodie podle sluchu 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- zvládá manipulaci s hudebním nástrojem i hobojovým strojkem  
- hraje ve správném postoji, nástroj drží uvolněně a správně používá žeberně bránicové 

dýchání 
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých, půlových, čtvrťových a osminových 

notách 
- hraje v tónovém rozsahu c1 – g2 
- osvojil si hru tenuto, legato a staccato 
- při hře používá dynamická rozlišení  piano- forte 
- orientuje se v jednoduchém notovém zápise - chápe základní hudební pojmy potřebné ke hře  
- umí zahrát některé durové stupnice a příslušné tónické kvintakordy 
- zahraje jednoduché skladbičky z různých stylových období  

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- zvládá při hře základní návyky a dovednosti – správné držení těla a nástroje, základy 

správného žeberně bráničního dýchání a nasazení a zakončení hudební fráze 
- ovládá tónový rozsah c1 – c3 
- zahraje další durové a mollové stupnice v tónovém rozsahu c1 – c3 a příslušný tónický 

kvintakord  
- umí použít výraznější rozlišení dynamických odstínů / p, mf, f, crescendo, decrescendo/ 
- podle notového zápisu zahraje jednoduchá technická cvičení, přednesové skladby a písně 
- je schopen vyjádřit náladu skladby a interpretovat ji jednoduchými výrazovými prostředky 
- hraje jednoduché melodie podle sluchu 

 
4. ročník 

 

 Žák: 
- si uvědomuje  rozdíl v nasazení  a zakončení tónu 
- při hře využívá získané technické i výrazové dovednosti, základní dynamické odstíny / p, mf, f 

crescendo a decrescendo/, tempová rozlišení, frázování 
- zvládá tónový rozsah h – d3 
- zvládá hru v taktech  2/8, 3/8, 4/8, 2/2, 3/2, 4/2 
- zahraje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů dle svých individuálních schopností 
- zvládá jednoduché skladby s doprovodem klavíru 
- je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu 
- využívá svých dovedností v komorní hře nebo hře v souboru  

 
5. ročník 
 

 Žák: 
- využívá získané návyky a technické i výrazové dovednosti z předešlých ročníků 
- zkvalitňuje hru legata a staccata souhrou jazyka a prstů 
- zahraje další durové a mollové stupnice s příslušnými akordy, velký a malý rozklad 
- podle svých schopností interpretuje skladby různých stylových období  
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6. ročník 
 

 Žák: 
- zvládá měkké nasazení tónu 
- zvládá rozsah od b – es3 
- interpretuje přiměřeně těžké etudy a skladby různých stylových období s využitím 

předepsaných temp, širšího dynamického rozpětí a citlivého frázování 
- své získané dovednosti uplatňuje v komorní nebo souborové hře 

 
7. ročník 

 

 Žák: 
- se při hře soustředí na tónovou a intonační sebekontrolu 
- využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti / výraznější rozlišení 

dynamických odstínů, tempová rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje / 
- hraje stupnice a akordy v rychlejších tempech a v různých artikulacích 
- zvládá základní melodické ozdoby 
- interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních 

schopností  
- je schopen dle vlastního výběru nastudování přiměřeně obtížné skladby z různých stylových 

období 
- zvládá úměrně svým schopnostem  elementární transpozice 

 
Základní studium II. stupně 
 

Přípravné studium 
 

 Žák 
- zvládá při hře základní návyky a dovednosti – správné držení těla a nástroje, základy 

správného žeberně bráničního dýchání a nasazení  a zakončení hudební fráze 
- ovládá tónový rozsah c1 – d3 
- umí použít výraznější rozlišení dynamických odstínů / p, mf, f, crescendo, decrescendo/ 
- podle notového zápisu zahraje jednoduchá technická  cvičení, přednesové  skladby  a písně 
- je schopen vyjádřit náladu skladby a interpretovat ji jednoduchými výrazovými prostředky 

 
1. ročník 

 

 Žák: 
- zvládá technicky náročnější skladby, při jejichž interpretaci využívá  získané technické a 

výrazové dovednosti 
- zná zásady pro upevňování nátisku 
- ovládá hru dalších melodických ozdob  
- hraje durové a mollové stupnice a akordy / T 5, D 7 /v rychlejším tempu a v různých 

artikulacích 
- interpretuje skladby z listu 
- uplatňuje se nadále v komorní nebo souborové hře 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- při hře využívá a uplatňuje doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje 
- je schopen samostatně se orientovat ve skladbě 
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- interpretuje skladby s doprovodem klavíru 
 

3. ročník 
 

 Žák: 
- zvládá náročnější technická cvičení a etudy  
- ovládá hru složitějších rytmických útvarů a melodických ozdob 
- zvládá hru jednoduchých orchestrálních partů 
- u hraných skladeb samostatně řeší problematiku dýchání, frázování a výrazu 

 
4. ročník 

 

 Žák: 
- interpretuje přiměřeně náročné skladby  různých stylových období  s intonační a rytmickou 

jistotou a sebekontrolou 
- zvládá hru vibrato  
- je schopen samostatného výběru a samostatného nastudování skladby 
- dle vhodných poslechových skladeb rozpozná různé styly a žánry 
- je schopen hry náročnějších skladeb z listu a interpretuje vybrané komorní a orchestrálních 

party 
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5.15  Studijní zaměření - Hra na trubku 

 
Charakteristika předmětu Hra na trubku: 

Žák během studia získává základy hry na trubku, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. 
Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem. Do 
předmětu Hra na trubku jsou běžně přijímáni žáci od 10 let, v případě, že žák je vybaven potřebnými 
fyzickými předpoklady, je možné jej přijmout i v nižším věku.  
Trubka je dechový žesťový nástroj. Ze všech v současných používaných žesťových nástrojů má vůbec 
nejvyšší tón (nepočítaje její menší variantu, piccolo trubku). Má široké využití prakticky ve všech 
hudebních žánrech – v klasické hudbě, jazzu, popu, latinskoamerické hudbě aj. Hra na trubku u nás 
vychází především z dlouholeté tradice dechových orchestrů a dechových hudeb. V rámci výuky je 
možno u vybraných žáků částečně realizovat i výuku na křídlovku.  
 
Učební plán: 
 
Základní studium I. stupně: 
 

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

Hra na trubku 
Hra na tenor 
Hra na pozoun 
Hra na lesní roh 
Hra na tubu 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

Hudební nauka  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
-  

 

Komorní hra / Komorní soubor, 
Hra v dechovém orchestru 
Sborový zpěv, Soubor taneční 
hudby 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
Základní studium II. stupně 
 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na trubku 
Hra na tenor 
Hra na pozoun 
Hra na lesní roh 
Hra na tubu 

 
 

1 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

Komorní hra / Komorní soubor, 
Hra v dechovém orchestru 
Sborový zpěv, Soubor taneční hudby 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

Poznámka: Žák plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho nebo do více z předmětů 
uvedených v učebním plánu (Komorní hra, Hra v dechovém orchestru ad.). Učební osnovy těchto a 
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dalších volitelných předmětů: viz příslušná kapitola odpovídajícího názvu v našem školním 
vzdělávacím programu. 
Předmět kolektivní výuky může žák navštěvovat dříve, než ukládá učební plán, organizace výuky je 
společná pro I. stupeň, II. stupeň a SPD. 
Navštěvuje-li žák tyto předměty dříve než ve 4. ročníku, výstupy předmětů odpovídají výstupům 
příslušného ročníku jeho studijního zaměření. 
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na trubku 
 
Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák:  
- dokáže pojmenovat jednotlivé části nástroje 
- umí se správně postavit a správně uchopit nástroj  
- dokáže pracovat s dechem (přirozený hluboký nádech a volný výdech) 
- umí správně posadit nátrubek na rty a tvořit tón bez nástroje 
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých a půlových hodnotách   
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu kvarty 
- využívá správně jazyk při nasazení tónu slabikou tů 

 
2. ročník 

 

 Žák:  
- dokáže využít posilovacích cviků na nátisk  
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých, půlových a čtvrťových hodnotách     
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu oktávy 
- umí dynamicky zahrát forte a piano 
- umí základy artikulačních technik (tenuto, staccato)  
- je schopen rytmické kontroly 
 
3. ročník 

 

 Žák:  
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých, půlových a čtvrťových a osminových 

hodnotách 
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu decimy 
- tón umí zesílit a zeslabit (crescendo, decrescendo) 
- hraje základy artikulačních technik (tenuto, staccato, legato)   
- umí, za pomoci zapojení obličejových svalů, zahrát retní legato 
- dokáže si udržet svůj hlas při hře dvou nástrojů  

 
4. ročník  

 

 Žák: 
- dokáže zahrát základní stupnice v rozsahu přiměřeném svému věku a nátiskovým dispozicím 
- rozpozná charakter jednoduchých skladeb (pomalá, rychlá, veselá, smutná) 
- dokáže při hře aplikovat dynamické odstínění hry (crescendo, decrescendo) 
- umí zahrát lehká cvičení, zaměřená na zdokonalení nátisku a přiměřeně náročné přednesové 

skladby, písničky i s doprovodem 
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5. ročník 
 

 Žák:  
- dokáže zahrát jednoduchou skladbičku zpaměti 
- rozezná kvalitu tónu a nasazení  
- hraje stupnice a akordy v rychlejším tempu a v různých artikulacích  
- zvládá samostatně jednoduché orchestrální party 

 
6. ročník  

 

 Žák:  
- zvládá skladbičky různých slohových období 
- zvládá rozsah alespoň dvou oktáv 
- hraje stupnice a akordy v rychlejším tempu a v různých artikulacích  
- dokáže hrát ve skupině nástrojů a udržet si svůj hlas 

 
7. ročník  

 

 Žák:  
- umí při hře používat všechny dosud získané dovednosti a znalosti 
- dokáže samostatně nastudovat a interpretovat přiměřeně obtížné skladby 
- dokáže se orientovat v jednoduchém notovém zápisu a tento zahrát z listu 

 
Základní studium II. stupně 
 

1. ročník  
 

 Žák: 
- užívá výrazové prostředky (legato, staccato a jejich vzájemné kombinace) 
- rozvíjí pohotovost při hře z listu a hudební paměť 
- zvládá stále obtížnější techniku hry a nátiskovou vyspělost  

 
2. ročník  

 

 Žák: 
- ovládá stupnice dur i moll do 4# a 4b vč. T5 v obratech 
- rozvíjí výrazové stránky hry na nástroj (dynamiku, frázování, nátisková výdrž, hospodaření 

s dechem) 
- spolehlivost při veřejných vystoupeních 

 
3. ročník  

 

 Žák: 
- zvládá hru melodické partů v orchestru  
- dokáže samostatně řešit rytmické, intonační, tónové a nátiskové problémy 

 
4. ročník  

 

 Žák: 
- ovládá stupnice dur i moll do 4# a 4b vč. T5 v obratech, D7, 
- rozpozná základní melodické ozdoby 
- dokáže rozlišit frázování různých žánrů hudby (dechovka, taneční, jazz......) 
- dokáže samostatně řešit rytmické, intonační, tónové a nátiskové problémy 
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5.15.1  Hra v dechovém orchestru 

 
Charakteristika předmětu: 
 
Žáci v tomto předmětu nejdříve hrají doprovodné party, ti šikovnější se postupně zařadí mezi své 
zkušenější kolegy a hrají party melodické. Všichni se učí reagovat na gesta dirigenta, spolupráci s 
ostatními a zodpovědnosti za společně vykonanou práci. Jsou vedeni k zodpovědnému přístupu k 
nacvičování skladeb a jejich prezentaci na veřejnosti.  
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra v dechovém orchestru 
 
Základní studium I. stupně 
 

4. ročník 
 

 Žák: 
- dodržuje zásady správného sezení a postoje při hře 
- umí připravit svůj nástroj k interpretaci skladeb v orchestrální hře 
- udržuje dané tempo a přizpůsobí se hře v kolektivu 
- dodržuje pravidla správného vystupování na jevišti (chování, společenská úprava, kázeň) 

 
5. ročník 

 

 Žák: 
- je schopen reagovat na gesta dirigenta nebo vedoucího souboru 
- dokážerozpoznat kdy jeho part neladí a nekoresponduje s ostatními 
- dodržuje při hře označené fráze v partu 
- dodržujedodržuje při hře základní frázování a dynamiku 

 
6. ročník 

 

 Žák: 
  

- rozliší doprovodný a sólový part ve skladbě 
- prokáže přípravu na hodiny orchestrální hry 
- uplatní instrumentální dovednosti a znalosti získané v individuální hře 
- umí ukázat gestem nástup svým spoluhráčům 
- uplatňuje sluchovou sebekontrolu v intonaci a rytmu v souhře s ostatními 

 
 

7. ročník 
 

 Žák: 
- dokáže aplikovat hudební dovednosti v dalších souborech jiného obsazení 
- rozpozná a interpretuje doprovodné a sólové party ve skladbě 
- respektuje pokyny vedoucího sekce či skupiny 
- rozlišuje a zahraje dynamiku (p – f) 
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Základní studium II. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák: 
- dokáže vnímat hru svého spoluhráče a přizpůsobí se změně tempa či dynamiky 
- reaguje na nečekané události při hře (výpadek spoluhráče, nečekaná reakce v publiku) 
- samostatně určí tempo, fráze, nádechy podle charakteru skladby 
- dokáže ze záznamu posoudit a analyzovat vlastní a skupinový výkon orchestru 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- dokáže důsledně dodržovat kázeň a soustředění v době, kdy není sám aktivně zapojen do hry 
- dokáže využít širokého hudebního výrazu při interpretaci skladeb 
- zvládá hru sólových partů  
- dodržuje pokyny vedoucího sekce či skupiny 

 
3. ročník 

  

 Žák: 
- je schopen zahrát z listu vybrané skladby 
- zvládá souhru obtížnějších sólových partů např. triola, synkopa 
- dokáže se aktivně podílet na přípravě a realizaci interních vystoupení 
- zahraje základní frázování v taneční a jazzové hudbě 

 
 

4. ročník 
 

 Žák: 
je schopný zorganizovat samostatnou zkoušku sekce 

- dokáže se aktivně podílet na přípravě a realizaci veřejných vystoupení, koncertů a zájezdů 
- je nápomocen při nácviku a interpretaci skladeb svým spoluhráčům 
- zahraje skladby z listu i zpaměti 
- využívá všech svých dosud získaných hudebních vědomostí a zkušeností při řešení  

interpretačních úkolů 
 

 

5.16  Studijní zaměření: Hra na tenor 

 
Charakteristika předmětu 

Žák během studia získává základy hry na tenor, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. 

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

předmětu Hra na tenor, jsou běžně přijímáni žáci od 10 let, v případě, že žák je vybaven potřebnými 

fyzickými předpoklady, je možné jej přijmout i v nižším věku. Do předmětu Hra na tenor žáci vesměs 

přechází po získání základů ve hře na trubku výše uvedené nástroje a po dosažení určitých fyzických 

předpokladů. Své nabyté znalosti a dovednosti uplatňují žáci ve školním dechovém orchestru. 

Tenor nebo také baskřídlovka, eufonium a baryton jsou dechové nástroje žesťové znějící o oktávu níž 

než trubka, křídlovka. Je oválně stočen, takže vypadá jako malá tuba a ve většině případů je laděn v B 

ladění. Na první pohled jsou oba nástroje od sebe k nerozeznání, liší se pouze ve velikosti roztrubu a 
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velikosti vrtání. Nástroje se skládají z ústnice, (do níž je vsunut nátrubek),  strojiva (většinou složeno 

ze 4 ventilu, ale vyrábí se i 3 ventilové) a roztrubu neboli korpusu/ozvučníku. Oba nástroje mají stejné 

osnovy. Největší využití mají tyto nástroje v dechovém orchestru, ale objevují se i v symfonickém 

orchestru, kde jsou pro svůj specifický tón a barvu velmi oblíbeným nástrojem. 

 

Učební plán: viz učební plán Hra na trubku 
 

Učební osnovy vzdělávacího předmětu: Hra na tenor 
 

Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák:  
- dokáže pojmenovat jednotlivé části nástroje 
- umí se správně posadit/postavit (dle fyzických možností) a správně uchopit nástroj  
- dokáže pracovat s dechem (přirozený hluboký nádech a volný výdech) 
- umí správně posadit nátrubek na rty a tvořit tón bez nástroje 
- zvládá ovládání obličejových svalů a jazyka (začátek tónu a jeho zakončení) 
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých a půlových hodnotách   
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu kvarty 

 
2. ročník 

 

 Žák:  
- dokáže využít posilovacích cviků na nátisk  
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých, půlových a čtvrťových hodnotách     
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu oktávy 
- zahraje forte a piano 
- umí základy artikulačních technik (tenuto, staccato)   

 
3. ročník 

 

 Žák:  
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých, půlových a čtvrťových a osminových 

hodnotách      
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu decimy 
- zvládá crescendo a decrescendo 
- hraje základy artikulačních technik (tenuto, staccato, legato)   
- umí, za pomoci zapojení obličejových svalů, zahrát retní legato 
- dokáže si udržet svůj hlas při hře dvou nástrojů  

 
4. ročník  

 

 Žák: 
- dokáže zahrát základní stupnice v rozsahu přiměřeném svému věku a nátiskovým dispozicím 
- rozpozná charakter jednoduchých skladeb (pomalá, rychlá, veselá, smutná) 
- dokáže při hře aplikovat dynamické odstínění hry (crescendo, decrescendo) 
- umí zahrát lehká cvičení, zaměřená na zdokonalení nátisku a přiměřeně náročné přednesové 

skladby, písničky i s doprovodem 
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5. ročník 

 

 Žák:  
- dokáže zahrát jednoduchou skladbičku zpaměti 
- rozezná kvalitu tónu a nasazení  
- hraje stupnice a akordy v rychlejším tempu a v různých artikulacích  
- zvládá samostatně jednoduché orchestrální party 

 
6. ročník  

 

 Žák:  
- zvládá skladbičky různých slohových období 
- zvládá rozsah alespoň dvou oktáv 
- hraje stupnice a akordy v rychlejším tempu a v různých artikulacích  
- dokáže hrát ve skupině nástrojů a udržet si svůj hlas 

 
7. ročník  

 

 Žák:  
- umí při hře používat všechny dosud získané dovednosti a znalosti 
- dokáže samostatně nastudovat a interpretovat přiměřeně obtížné skladby 
- dokáže se orientovat v jednoduchém notovém zápisu a tento zahrát z listu 

 
Základní studium II. stupně 
 

1. ročník  
 

 Žák: 
- užívá výrazové prostředky (legato, staccato a jejich vzájemné kombinace) 
- je pohotovější při hře z listu a hudební paměť 
- zvládá stále obtížnější techniku hry a nátiskovou vyspělost  

 
2. ročník  

 

 Žák: 
- ovládá stupnice dur i moll do 4# a 4b vč. T5 v obratech 
- uplatňuje výrazové stránky hry na nástroj (dynamiku, frázování, nátisková výdrž, hospodaření 

s dechem) 
- spolehlivost při veřejných vystoupeních 

 
3. ročník  

 

 Žák: 
- pomocí nátiskových cvičení dokáže nadále rozvíjet svůj rozsah a kvalitu tónu  
- zvládá hru melodické partů v orchestru   
- dokáže samostatně řešit rytmické, intonační, tónové a nátiskové problémy 

 
4. ročník  

 

 Žák: 
- ovládá stupnice dur i moll do 4# a 4b vč. T5 v obratech, D7 
- rozpozná základní melodické ozdoby 



74 
 

- dokáže rozlišit frázování různých žánrů hudby (dechovka, taneční, jazz......) 
- dokáže samostatně řešit rytmické, intonační, tónové a nátiskové problémy 
- se umí orientovat v houslovém i basovém (basovém i houslovém) klíči 

 
 

5.17  Studijní zaměření: Hra na pozoun 

 
Charakteristika předmětu: 
 
Žák během studia získává základy hry na pozoun, které dále rozvíjí dle svých individuálních 
schopností. Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem. 
Do předmětu Hra na pozoun, jsou běžně přijímáni žáci od 10 let, v případě, že žák je vybaven 
potřebnými fyzickými předpoklady, je možné jej přijmout i v nižším věku. Do předmětu Hra na pozoun 
žáci vesměs přechází po získání základů ve hře na trubku výše uvedené nástroje a po dosažení 
určitých fyzických předpokladů. Své nabyté znalosti a dovednosti uplatňují žáci ve školním dechovém 
orchestru. 
Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v 
symfonickém orchestru, v tanečním orchestru, populární, jazzové hudbě a v hudbě dechové. Díky své 
konstrukci je jediným dechovým nástrojem, který může hrát absolutně čistě v jakémkoli ladění. Na 
rozdíl od pístového trombonu používá pozoun ke změně výšky tónu snižec, používá se 7 poloh snižce. 
Notace se zapisuje v nejčastěji basovém klíči. Pro zahájení studia hry na tento nástroj je nutná 
dostatečná délka paží.Zvuk pozounu může mít několik podob: od jemného, zpěvného, přes slavnostní 
fanfárový až po tvrdý, ostrý. Pozoun patří mezi nástroje koncertní a literatury jak sólové tak i výukové 
má na rozdíl od tenoru a barytonu dostatek. Ke studiu hry na pozoun někdy žáci také přechází po 
získání základů ve hře na trubku, tenor, pístový trombon po dosažení potřebných fyzických 
předpokladů. 

 
Učební plán: viz učebním plán Hra na trubku 
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na pozoun 
 
Základní studium I. stupně  
 

1. ročník 
 

 Žák:  
- dokáže pojmenovat jednotlivé části nástroje a jeho základní údržbu 
- umí se správně postavit a správně uchopit nástroj  
- dokáže pracovat s dechem (přirozený hluboký nádech a volný výdech) 
- umí správně posadit nátrubek na rty 
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých a půlových hodnotách   
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu kvarty 
- ovládá základní polohy na snižci 

 
2. ročník 

 

 Žák:  
- dokáže využít posilovacích cviků na nátisk  
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých, půlových a čtvrťových hodnotách     
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu oktávy 
- umí dynamicky zahrát forte a piano 
- umí základy artikulačních technik (tenuto, staccato)   
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- zvládá hru správných poloh a zrychleného přesunu ruky na snižci  
 

3. ročník 
 

 Žák:  
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých, půlových a čtvrťových a osminových  

hodnotách      
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu decimy 
- tón umí zesílit a zeslabit (crescendo, decrescendo) 
- hraje základy artikulačních technik (tenuto, staccato)   
- umí, za pomoci zapojení obličejových svalů, zahrát retní legato 
- dokáže si udržet svůj hlas při hře dvou nástrojů  
- orientuje se v artikulaci snižcového legata LU,RU 

 
4. ročník  

 

 Žák: 
- dokáže zahrát základní stupnice v rozsahu přiměřeném svému věku a nátiskovým dispozicím 
- rozpozná charakter jednoduchých skladeb (pomalá, rychlá, veselá, smutná) 
- dokáže při hře aplikovat dynamické odstínění hry (crescendo, decrescendo) 
- umí zahrát lehká cvičení, zaměřená na zdokonalení nátisku a přiměřeně náročné přednesové 

skladby, písničky i s doprovodem 
- zvládá hru na 1 – 7 poloze 

 
5. ročník 

 

 Žák:  
- dokáže zahrát jednoduchou skladbičku zpaměti 
- rozezná kvalitu tónu a nasazení  
- hraje stupnice a akordy v rychlejším tempu a v různých artikulacích  
- zvládá samostatně jednoduché orchestrální party 

 
6. ročník  

 

 Žák:  
- zvládá skladbičky různých slohových období 
- zvládá rozsah alespoň dvou oktáv 
- hraje stupnice a akordy v rychlejším tempu a v různých artikulacích  
- dokáže hrát ve skupině nástrojů a udržet si svůj hlas 

 
7. ročník  

 

 Žák:  
- umí při hře používat všechny dosud získané dovednosti a znalosti 
- dokáže samostatně nastudovat a interpretovat přiměřeně obtížné skladby 
- dokáže se orientovat v jednoduchém notovém zápisu a tento zahrát z listu 
- koriguje sám kvalitu tónu včetně intonace 
- své zkušenosti a dovednosti uplatní v KH nebo souborové (orchestrální) hře 
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Základní studium II. stupně 
 

2. ročník  
 

 Žák: 
- užívá výrazové prostředky (legato, staccato a jejich vzájemné kombinace) 
- rozvíjí pohotovost při hře z listu a hudební paměť 
- zvládá stále obtížnější techniku hry a nátiskovou vyspělost  

 
2. ročník  

 

 Žák: 
- ovládá stupnice Dur i moll do 4# a 4b vč. T5 v obratech 
- rozvíjí výrazové stránky hry na nástroj (dynamiku, frázování, nátisková výdrž, hospodaření 

s dechem) 
- spolehlivost při veřejných vystoupeních 

 
3. ročník  

 

 Žák: 
- pomocí nátiskových cvičení dokáže nadále rozvíjet svůj rozsah a kvalitu tónu  
- zvládá hru melodické partů v orchestru   
- dokáže samostatně řešit rytmické, intonační, tónové a nátiskové problémy 

 
4. ročník  

 

 Žák: 
- ovládá stupnice Dur i moll do 4# a 4b vč. T5 v obratech, D7 
- rozpozná základní melodické ozdoby 
- dokáže rozlišit frázování různých žánrů hudby (dechovka, taneční,  jazz......) 
- dokáže samostatně řešit rytmické, intonační, tónové a nátiskové problémy 
- umí použít všechny druhy legát (snižcové, retní a kombinované) 

 

5.18  Studijní zaměření: Hra na lesní roh 

 
Charakteristika předmětu: viz Hra na trubku 
 
Učební plán: viz učební plán Hra na trubku 
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na lesní roh 
 
Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák:  
- dokáže pojmenovat jednotlivé části nástroje 
- umí se správně postavit a správně uchopit nástroj  
- dokáže pracovat s dechem (přirozený hluboký nádech a volný výdech) 
- umí správně posadit nátrubek na rty a tvořit tón bez nástroje 
- zvládá ovládání obličejových svalů a jazyka (začátek tónu a jeho zakončení) 
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých a půlových hodnotách   
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- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu kvarty 
 

2. ročník 
 

 Žák:  
- dokáže využít posilovacích cviků na nátisk  
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých, půlových a čtvrťových hodnotách  
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu oktávy 
- umí dynamicky zahrát forte a piano 
- umí základy artikulačních technik (tenuto, staccato)   

 
3. ročník 

 

 Žák:  
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých, půlových a čtvrťových a osminových 

hodnotách  
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu decimy 
- tón umí zesílit a zeslabit (crescendo, decrescendo) 
- hraje základy artikulačních technik (tenuto, staccato, legato)   
- umí, za pomoci zapojení obličejových svalů, zahrát retní legato 
- dokáže si udržet svůj hlas při hře dvou nástrojů  

 
4. ročník  

 

 Žák: 
- dokáže zahrát základní stupnice v rozsahu přiměřeném svému věku a nátiskovým dispozicím 
- rozpozná charakter jednoduchých skladeb (pomalá, rychlá, veselá, smutná) 
- dokáže při hře aplikovat dynamické odstínění hry (crescendo, decrescendo) 
- umí zahrát lehká cvičení, zaměřená na zdokonalení nátisku a přiměřeně náročné přednesové 

skladby, písničky i s doprovodem 
 

5. ročník 
 

 Žák:  
- dokáže zahrát jednoduchou skladbičku zpaměti 
- rozezná kvalitu tónu a nasazení  
- hraje stupnice a akordy v rychlejším tempu a v různých artikulacích  
- zvládá samostatně jednoduché orchestrální party 

 
6. ročník  

 

 Žák:  
- zvládá skladbičky různých slohových období 
- zvládá rozsah alespoň dvou oktáv 
- hraje stupnice a akordy v rychlejším tempu a v různých artikulacích  
- dokáže hrát ve skupině nástrojů a udržet si svůj hlas 

 
7. ročník  

 

 Žák:  
- umí při hře používat všechny dosud získané dovednosti a znalosti 
- dokáže samostatně nastudovat a interpretovat přiměřeně obtížné skladby 
- dokáže se orientovat v jednoduchém notovém zápisu a tento zahrát z listu 
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Základní studium II. stupně 
 

1. ročník  
 

 Žák: 
- užívá výrazové prostředky (legato, staccato a jejich vzájemné kombinace) 
- rozvíjí pohotovost při hře z listu a hudební paměť 
- zvládá stále obtížnější techniku hry a nátiskovou vyspělost  

 
2. ročník  

 

 Žák: 
- ovládá stupnice Dur i moll do 4# a 4b vč. T5 v obratech 
- rozvíjí výrazové stránky hry na nástroj (dynamiku, frázování, nátisková výdrž, hospodaření 

s dechem) 
- spolehlivost při veřejných vystoupeních 

 
3. ročník  

 

 Žák: 
- pomocí nátiskových cvičení dokáže nadále rozvíjet svůj rozsah a kvalitu tónu  
- zvládá hru melodické partů v orchestru   
- dokáže samostatně řešit rytmické, intonační, tónové a nátiskové problémy 

 
4. ročník  

 

 Žák: 
- ovládá stupnice Dur i moll do 4# a 4b vč. T5 v obratech, D7 
- zvládá jednoduché transpozice z F do B a opačně  
- rozpozná základní melodické ozdoby 
- dokáže rozlišit frázování různých žánrů hudby (dechovka, taneční, jazz......) 
- dokáže samostatně řešit rytmické, intonační, tónové a nátiskové problémy 

 

5.19  Studijní zaměření: Hra na tubu 

 
Charakteristika předmětu: 
Žák během studia získává základy hry na tubu, které dále rozvíjí dle svých individuálních schopností. 
Během výuky se postupně seznámí s jednotlivými hudebními slohy a jejich repertoárem. Do 
předmětu Hra na tubu žáci vesměs přechází po získání základů ve hře na trubku výše uvedené 
nástroje a po dosažení určitých fyzických předpokladů. Své nabyté znalosti a dovednosti uplatňují žáci 
ve školním dechovém orchestru. 

Tuba patří do skupiny dechových nástrojů žesťových. V praxi se nejčastěji používají nástroje v ladění B 
nebo F. V roli basového nástroje má tuba nezastupitelné místo především v dechových hudbách, 
orchestrech a v žesťových komorních souborech. Uplatňuje se ovšem také jako nástroj sólový. Tuba 
má kulatý, sametový zvuk. Hraje ve spodních polohách a notuje se v basovém klíči. Klasická basová 
tuba může mít i tvar tzv. heligonu – je zatočena kolem hráčova těla. Podobný tvar má i suzafon, u 
kterého je ozvučník obrácen dopředu nad hlavu hráče. Suzafon je velmi rozšířen v pochodových 
orchestrech hlavně v USA. Pro studium hry na tubu jsou přijímáni žáci, kteří splňují psychosomatické 
podmínky potřebné ke zvládnutí tohoto nástroje. Studovat hru na tubu také někdy přecházejí žáci, 
kteří získali základy ve hře na trubku, tenor nebo pístový trombon po dosažení potřebných fyzických 
předpokladů. 
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Učební plán: viz učební plán Hra na trubku 
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na tubu  
 
Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák:  
- dokáže pojmenovat jednotlivé části nástroje 
- umí se správně posadit a správně uchopit nástroj  
- dokáže pracovat s dechem (přirozený hluboký nádech a volný výdech) 
- umí správně posadit nátrubek na rty a tvořit tón bez nástroje 
- zvládá ovládání obličejových svalů a jazyka (začátek tónu a jeho zakončení) 
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých a půlových hodnotách   
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu kvarty 

 
2. ročník 

 

 Žák:  
- dokáže využít posilovacích cviků na nátisk  
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých, půlových a čtvrťových hodnotách  
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu oktávy 
- umí dynamicky zahrát forte a piano 
- umí základy artikulačních technik (tenuto, staccato)   

 
3. ročník 

 

 Žák:  
- ovládá hru vydržovaných tónů, postupně hraje v celých, půlových a čtvrťových a osminových 

hodnotách  
- zvládá tónový rozsah alespoň v rozsahu decimy 
- tón umí zesílit a zeslabit (crescendo, decrescendo) 
- hraje základy artikulačních technik (tenuto, staccato, legato)   
- umí, za pomoci zapojení obličejových svalů, zahrát retní legato 
- dokáže si udržet svůj hlas při hře dvou nástrojů  

 
4. ročník  

 

 Žák: 
- dokáže zahrát základní stupnice v rozsahu přiměřeném svému věku a nátiskovým dispozicím 
- rozpozná charakter jednoduchých skladeb (pomalá, rychlá, veselá, smutná) 
- dokáže při hře aplikovat dynamické odstínění hry (crescendo, decrescendo) 
- umí zahrát lehká cvičení, zaměřená na zdokonalení nátisku a přiměřeně náročné přednesové 

skladby, písničky i s doprovodem 
 

5. ročník 
 

 Žák:  
- dokáže zahrát jednoduchou skladbičku zpaměti 
- rozezná kvalitu tónu a nasazení  
- hraje stupnice a akordy v rychlejším tempu a v různých artikulacích  
- zvládá samostatně jednoduché orchestrální party 
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6. ročník  
 

 Žák:  
- zvládá skladbičky různých slohových období 
- zvládá rozsah alespoň dvou oktáv 
- hraje stupnice a akordy v rychlejším tempu a v různých artikulacích  
- dokáže hrát ve skupině nástrojů a udržet si svůj hlas 

 
7. ročník  

 

 Žák:  
- umí při hře používat všechny dosud získané dovednosti a znalosti 
- dokáže samostatně nastudovat a interpretovat přiměřeně obtížné skladby 
- dokáže se orientovat v jednoduchém notovém zápisu a tento zahrát z listu 
- se umí orientovat v houslovém i basovém (basovém i houslovém) klíči 

 
Základní studium II. stupně 
 

1. ročník  
 

 Žák: 
- užívá výrazové prostředky (legato, staccato a jejich vzájemné kombinace) 
- rozvíjí pohotovost při hře z listu a hudební paměť 
- zvládá stále obtížnější techniku hry a nátiskovou vyspělost  

 
2. ročník  

 

 Žák: 
- ovládá stupnice dur a moll do 4# a 4b vč. T5 v obratech 
- rozvíjí výrazové stránky hry na nástroj (dynamiku, frázování, nátisková výdrž, hospodaření 

s dechem) 
- spolehlivost při veřejných vystoupeních 

 
3. ročník  

 

 Žák: 
- pomocí nátiskových cvičení dokáže nadále rozvíjet svůj rozsah a kvalitu tónu  
- zvládá hru melodické partů v orchestru   
- dokáže samostatně řešit rytmické, intonační, tónové a nátiskové problémy 

 
4. ročník  

 

 Žák: 
- ovládá stupnice Dur i moll do 4# a 4b vč. T5 v obratech, D7 
- rozpozná základní melodické ozdoby 
- dokáže rozlišit frázování různých žánrů hudby (dechovka, taneční, jazz......) 
- dokáže samostatně řešit rytmické, intonační, tónové a nátiskové problémy 
- se umí orientovat v houslovém i basovém (basovém i houslovém) klíči 
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5.20  Studijní zaměření: Hra na akordeon  
 

Charakteristika předmětu: 
 
Akordeon je přenosný, vícehlasý nástroj, který plní v hudebním životě jak funkci samostatného 
sólového nástroje, tak nástroje doprovodného i souborového. Bývá spojován především s lidovou 
hudbou, je však vhodný také k interpretaci skladeb všech období a stylů. 
Akordeon je pro hudební rozvoj dítěte velmi vhodným hudebním nástrojem. Cílem předmětu je 
především rozvoj muzikálnosti, hudební představivosti a cítění žáka v rovnováze s technickým 
vývojem. Zvládnutí technické složky nástrojové hry probíhá v souladu s celkovým hudebním a 
kulturním rozvojem osobnosti žáka. 
Výuka hry dává žákům takové odborné vzdělání, které jim umožňuje uplatnit se v amatérské 
i profesionální činnosti. 
 
Učební plán: 
 
Základní studium I. stupně: 
 

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

Hra na akordeon  1 1 1 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní soubor, 
Sborový zpěv 

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

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 

 
Základní studium II. stupně: 
 

název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Hra na akordeon  1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní soubor, Sborový 
zpěv 

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

Elektronické zpracování hudby - - - 1 

 
Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. 
Žák plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho nebo do více z předmětů uvedených 
v učebním plánu (Komorní hra ad.). Učební osnovy těchto a dalších volitelných předmětů: viz 
příslušná kapitola odpovídajícího názvu v našem školním vzdělávacím programu. Elektronické 
zpracování hudby je nepovinný předmět trvající jeden rok a žák jej může navštěvovat i dříve než ve 
stanoveném čtvrtém ročníku druhého stupně. 
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Učební osnovy vyučovacích předmětů: 
 
Hra na akordeon 
 
Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu hra na akordeon 
 
Základní studium I. stupně 
 

1. ročník 
 

 Žák: 
- dbá na základní nástrojové dovednosti  (správné sezení, držení nástroje, uvolnění 
- a postavení rukou a prstů, plynulé vedení měchu) 
- rozezná značky pro měchovou artikulaci a řídí se jimi 
- hraje a čte noty v 5-ti prstové poloze od c1, g1, c2 
- hraje a čte basy C, D, E, F, G, A, H a durové akordy k basům C, G, F 
- rozlišuje základní rytmické hodnoty – notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou  
- a osminovou 
- zahraje jednoduchou píseň nebo skladbičku s doprovodem T, D, S 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- upevňuje základní nástrojové návyky a dovednosti  (správné sezení, držení nástroje, uvolnění 

a postavení rukou a prstů, plynulé vedení měchu) 
- rozšiřuje si 5-ti prstovou polohu pravé ruky – podklad palce a překlady prstů 
- zahraje stupnice C, G dur a T5 v rozsahu jedné oktávy zvlášť 
- zahraje durové akordy k basům F, C, G, D staccato 
- zná pojem křížek, bé a dokáže je uplatnit při hře 
- vede měch podle značek  
- zvládá souhru obou rukou 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- správně sedí a drží nástroj, má správně postavené a uvolněné ruce a prsty 
- zvládá vedení měchu podle značek, plynulé měchové obraty 
- orientuje se podle svých individuálních schopností v melodické i doprovodné části 
- používá základní prstovou artikulaci – legato, staccato, 
- hraje jednoduché dvojhmaty 
- při hře doprovodu používá terciový a kvintový bas 
- hraje stupnice F, C, G, D v rozsahu jedné oktávy a T5 s obraty melodicky  
- i harmonicky zvlášť 
- plynule zahraje naučenou skladbu - podle individuálních schopností také zpaměti 
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4. ročník 
 

Žáci během tohoto ročníku obvykle přechází na větší nástroj  (dle  fyzické vyspělosti), což 
především znamená rozdíl ve vedení měchu a  dynamických i barevných možnostech 
nástroje. 

 

 Žák: 
- rozvíjí a zdokonaluje prstovou techniku pravé i levé ruky 
- na klaviatuře rozvíjí hru dvojhmatů, používá podklady, překlady a skoky 
- v basové části nástroje používá pomocnou, základní, durovou a septimovou řadu  
- od základních basů F, C, G, D 
- hraje stupnice  F, C, G, D, A, E a T5           
- správně nasadí a ukončí tón, rozlišuje základní frázování 
- má osvojeny základy rejstříkování 
- dokáže hrát jednoduchý notový zápis z listu 

 
 

5. ročník 
 

 Žák: 
- při hře uplatňuje získané poznatky a technické i výrazové dovednosti z předchozích ročníků 
- rozvíjí schopnost své sluchové sebekontroly a hmatové orientace 
- zvládá rychlejší prstovou techniku 
- používá dvojhmaty v různých intervalech s větším rozpětím prstů 
- zvládá základy měchové techniky a využívá ji při tvorbě dynamiky (p, mf, f, crescendo, 

decrescendo) 
- hraje stupnice durové dohromady s příslušnými akordy 
- dokáže hrát jednoduché lidové písně podle sluchu s doprovodem T, D, S 
- podle svých schopností zahraje zpaměti vybranou přednesovou skladbu 

 
 

6. ročník 
 

 Žák: 
- upevňuje svoji hmatovou orientaci na větším akordeonu i schopnost sluchové sebekontroly 
- v basové části nástroje používá všechny druhy akordů 
- hraje složitější rytmické útvary – triolu, tečkovaný rytmus, synkopu 
- zvládá prstovo - měchovou artikulaci – legato, staccato, střídavý měch, akcent 
- pomocí měchu i vhodným použitím rejstříků hraje s tónovou kulturou a s výraznějším 

rozlišením dynamiky 
- zahraje základní melodické ozdoby 
- hraje základní durové a mollové stupnice a příslušné akordy 
- dokáže transponovat jednohlasou lidovou píseň s doprovodem T, D, S 
- je schopen rozlišit a vystihnout základní tempa a náladu skladeb 
- pod vedením učitele si vybírá charakterově rozmanité skladby a samostatně pracuje na jejich 

nácviku 
 
 

7. ročník 
 

 Žák: 
- orientuje se s jistotou pomocí hmatu bez zrakové kontroly v melodické i basové části 

akordeonu 
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- zvládá prstovou techniku pravé i levé ruky 
- zvládá základy měchové techniky a používá ji k tvorbě tónu, dynamiky a frází 
- hraje durové a mollové stupnice v rozsahu 2 oktáv s příslušnými akordy  
- u přednesových skladeb vhodně používá rejstříky 
- hraje skladby různého charakteru a slohových období a snaží se o jejich správnou interpretaci 
- podílí se samostatně na výběru svých skladeb 
- zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu 
- podle individuálních schopností zahraje zpaměti vybrané přednesové skladby 
- zvládá prezentaci svých skladeb na vystoupeních a je schopen kritického hodnocení vlastního 

výkonu i hodnocení jiných interpretů 
 
 
Základní studiu II. stupně 
 

1. ročník  
 

 Žák: 
- orientuje se s jistotou v melodické i basové části akordeonu a je schopen sluchové 

sebekontroly 
- dokáže využívat výrazových prostředků pro svůj hudební projev 
- dokáže vystihnout náladu skladby, její tempo a charakter 
- plynule zahraje rytmické přechody ve skladbách, cítí metrické změny 

 
 

2. ročník  
 

 Žák: 
- využívá hru z listu při samostatném výběru skladeb 
- samostatně si vytváří prstoklady, měchové obraty s ohledem na frázi, s citem používá 

rejstříkování 
- je schopen interpretovat skladby různých žánrů a období, dbá na jejich charakteristické rysy, 

umí se vyjádřit k dané interpretaci 
- zvládá prezentaci svých skladeb na vystoupeních a je schopen kritického hodnocení vlastního 

výkonu i hodnocení jiných interpretů 
 
 

3. ročník  
 

 Žák: 
- ovládá prstovou a měchovou techniku 
- hraje s tónovou kulturou a při svém hudebním projevu uplatňuje všechny získané technické i 

výrazové dovednosti 
- disponuje dobrou úrovní pohyblivosti prstů, jeho hra je uvolněná 
- doprovází písně pomocí harmonických funkcí, melodie obohacuje vícehlasem, písně 

transponuje 

 
4. ročník  

 

 Žák: 
- podílí se samostatně na výběru svých skladeb 
- má přehled o hudební literatuře – vlastním studiem, poslechem skladeb, návštěvou koncertů 
- samostatně nastuduje skladbu a při interpretaci rozvijí její přednesovou stránku 
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- stylově interpretuje skladby různých žánrů a období –  podle individuálních  schopností 
zpaměti 

- zapojuje se do veřejného vystupování a umí se na vystoupení připravit 
- získané znalosti a dovednosti je schopen využívat v amatérské i profesionální praxi  

 

 

5.21  Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje 

 

Charakteristika předmětu: 

Do oblasti bicích nástrojů spadá velké množství nástrojů, jako jsou: bicí souprava, xylofon, vibrafon, 

tympány apod. Tyto nástroje jsou uplatněny téměř v každém hudebním tělese od jazzových kapel až 

po symfonické orchestry. Pro výuku na bicí nástroje musí žák splňovat určité fyzické předpoklady. 

(přiměřená fyzická vyspělost, zdravé končetiny a dýchací orgány, základní fyzická kondice.)  

Učební plán: 

Základní studium I. stupně: 

Název předmětu 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 

Komorní hra / Komorní soubor, 

Hra v dechovém orchestru, soubor taneční hudby 

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

Hudební nauka 1 1 1 1 1 - - 

 

Základní studium II. stupně: 

 

Název předmětu 1.r 2.r 3.r 4.r 

Hra na bicí nástroje 1 1 1 1 

Komorní hra / Komorní soubor, 

Hra v dechovém orchestru, soubor taneční hudby 

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

Poznámka: Učební osnovy předmětu Hudební nauka se nacházejí v kapitole 5.22 Hudební nauka. Žák 

plní skupinovou interpretaci zařazením do jednoho, nebo do vice z předmětů uvedených v učebním 

plánu (Komorní hra atd.). Učební osnovy těchto a dalších volitelných předmětů: viz příslušná kapitola 

odpovídajícího názvu v našem školním vzdělávacím programu. 

Učební osnovy vyučovaného předmětu: Hra na bicí nástroje 

Základní studium I. stupně 

1. ročník 
 

 Žák: 
- ovládá správné držení těla u nástroje, jak vsedě tak ve stoje 
- má osvojen způsob držení paliček 
- je schopen udržet tempo při hře s metronomem 
- se orientuje v dělení not a pomlk od celé noty po osminové 
- ovládá kontrolu základní dynamiky při hře (p – mf – f) 
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- nacvičuje základní koordinační cviky na bicí soupravu 
- rozezná základní druhy bicích nástrojů 

 
2. ročník 
 

 Žák: 
- se učí, jak správně a efektivně cvičit bez dozoru učitele 
- ovládá rytmickou a dynamickou vyrovnanost hry 
- je schopen základní improvizace v různých tempech 
- nacvičuje víření v různých dynamikách 
- má osvojen dělení not a pomlk včetně trioly po šestnáctinové noty 
- je schopen doprovodit jednoduchou skladbu na bicí soupravu  
- má přehled v rytmických útvarech (4/4,  2/4,  3/4) 
- je schopen sám si nastavit a upravit nástroj podle svých potřeb 
- ovládá rozcvičování a uvolňování končetin pro hru na bicí nástroje 

 
3. ročník 
 

 Žák: 
- zná základní rozdělení bicích nástrojů a jejich použití 
- svižně se orientuje v notovém zápise 
- je schopen zahrát z listu jednoduchý notový zápis 
- dokáže udržet tempo při hře bez pomocí metronomu nebo učitele 
- hraje víření užité mezi ostatním hraním v různých dynamikách 
- rozvíjí techniku hry nohou na bicí soupravu 
- ovládá hru na základní perkusní nástroje (conga, bonga, cowblock atd.) 
- je schopen rozložit a složit bicí soupravu 
- zná základy údržby nástroje (výměna blány, ladění atd.) 
- se orientuje v základech hry na melodické a perkusní nástroje 

 
4. ročník 

 

 Žák: 
- ovládá dynamickou hru na malý buben včetně crescenda a decrescenda 
- využívá při hře přírazy a akcenty podle notového zápisu 
- nacvičuje rytmickou stupnici 
- je schopen zapsat jednoduchý rytmus do notového zápisu 
- je seznámen s melodickými bicími nástroji (podle zájmu a možnostech nástrojového vybavení 

školy) 
- ovládá breaky na bicí soupravu, kde využívá zkušenosti z hry na malý buben 
- rozvíjí koordinaci na bicí soupravu 
- je schopen sám efektivně a účelně cvičit 

 
5. ročník 

 

 Žák: 
- Je při hře na melodické bicí nástroje  schopen zahrát všechny stupnice do čtyř # a čtyř b, 

rozklady kvintakordů v různých rytmických útvarech, etudy či přednesy na tento nástroj 
- nacvičuje zvýšení rychlosti single úderů 
- ovládá základní typy paradidlů 
- umí přizpůsobit své hraní k ostatním hráčům v souboru (dynamika, barva, výraz atd.) 
- prohlubuje si lepší techniku hry nohou (nácvik skluzu) 
- je seznámen s chováním na podiu při živém vystoupení 
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6. ročník 
 

 Žák: 
- je schopen vytvořit si krátké sólo na bicí soupravu, které využije např. v souborové hře, či 

kapele 
- ovládá koordinaci dolních a horních končetin 
- ovládá základní hru na double pedal 
- je schopen přizpůsobit se hře na jiný nástroj, než na který nebyl doposud zvyklý (na soutěžích 

a pod.) 
- má přehled v bicích nástrojích (značky, využití, použití blan atd.) 
- je schopen odposlouchat rytmus z nahrávky 

 
7. ročník 

 

 Žák: 
- hraje pokročilejší etudy na malý buben, kde využívá veškerých technik hry na tento nástroj 
- si prohlubuje rychlost čtení notového zápisu 
- ovládá pokročilejší koordinace na bicí soupravu 
- je schopen zapsat i složitější rytmus do notového zápisu 
- ví, jak se chovat na podiu, jak komunikovat s pódiovými techniky a jak se připravit do 

nahrávacího studia 
 
Základní studium II. stupně 

1. ročník 
 

 Žák: 
- ovládá hru z listu 
- orientuje se v hudebních stylech a dokáže se jim přizpůsobit 
- orientuje se ve všech dynamikách (ppp – pp - p – mp - mf – f – ff – fff)  
- nácvik kompletní rytmické stupnice včetně kvintoly a septoly 
- neustále pracuje na rozvíjení techniky single a paradidle 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- se orientuje v melodických nástrojích a dokáže na ně zahrát jednoduché etudy  
- je schopen doprovodit jednoduchou skladbu bez přípravy 
- dokáže improvizovat na dané téma 
- ovládá hru na perkuse (bonga, conga, tamburína, atd.) 
- neustále pracuje na rozvíjení techniky single a paradidle včetně hry nohou 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- ovládá precizní hraní na malý buben ve všech dynamikách 
- má vyrovnaný úder při vyšší technické náročnosti 
- je schopen rychle a plynule reagovat na nečekané situace při živém vystoupení s kapelou, 

nebo s orchestrem  
- ovládá tzv. Účelové hraní (Je si vědom, že v souboru, či kapele není sám) 
- ovládá základy hry na tympány a duo činely 
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4. ročník 

 

 Žák: 
- žák nacvičuje hru 3 – 4 paličkami (předpoklad hry na marimbu, nebo vibrafon) 
- zvládá velké skoky dynamického rozsahu, aniž by to ovlivnilo tempo či rytmus hry na malý 

buben 
- orientuje se v historii i současnosti hry na bicí nástroje 

 
 

5.22  Hudební nauka 
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hudební nauka 
 
1. ročník 
 

 Žák: 
- zpívá na základě svých dispozic jednoduché písně 
- rozliší vzestupnou a sestupnou melodii 
- dokáže použít při jednoduchém doprovodu písní nástroje Orffova instrumentáře 
- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty 
- umí rozlišit charakter jednoduchých skladeb / ukolébavku, pochod /, kontrastní tempo  
- / pomalu- rychle/ a dynamiku / silně - slabě / 
- umí pohybem vyjádřit tempo a náladu skladby 
- podle zvuku a tvaru pozná nejznámější hudební nástroje 
- zná houslový klíč, notovou osnovu, notu celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou, základní 

dynamické značky forte- piano, repetici, noty c1 – c2 
- vyjmenuje stupnici C dur a tónický kvintakord 
 
2. ročník 
 

 Žák: 
- zpívá jednohlasé písně  
- čte noty od c1 – g 2 
- zná rytmické hodnoty (notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou), takt 2/4, 3/4 a 

4/4  
- zná posuvky / křížek, béčko, odrážka / 
- vyjmenuje stupnici C, G, D a ke každé stupnici uvede kvintakord 
- zná dynamická znaménka f, p, mf, crescendo, decrescendo 
- zná základní tempová označení / pomalu, rychle / 
- zvládá jednoduchý rytmický doprovod 
 

3. ročník 
 

 Žák: 
- dokáže zazpívat písně v tónině dur i moll 
- má osvojen notopis v houslovém klíči 
- zná pojem mollová stupnice a umí ji intonačně rozeznat od durové 
- umí vyjmenovat a zapsat stupnice alespoň do 4 křížky a bé a vytvořit tónický kvintakord 
- pozná velké a čisté intervaly 
- pozná šestnáctinovou notu a pomlku, takty 3/8, 6/8 
- zvládá taktování ve 2/4, 3/4 taktu 
- zná hudební nástroje smyčcové, dechové dřevěné a žesťové a umí je poslechem rozlišit 
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- zná stěžejní české hudební skladatele  
 

4. ročník 
 

 Žák: 
- žák zazpívá intonační cvičení v rozsahu 1.- 5. stupně durové stupnice 
- bezpečně ovládá notopis v G klíči 
- ovládá všechny dur i moll stupnice, jejich předznamenání a tvoří jejich akordy 
- umí vysvětlit pojem paralelní a stejnojmenná stupnice 
- umí vytvořit obraty kvintakordu 
- umí vrchní a spodní intervaly od různých tónů 
- zná pojem enharmonická záměna 
- zná základní výrazové prostředky a hudební pojmy 
- umí zařadit hudební nástroje do správných skupin 
- zná základní hudební období a významné skladatele  
 

5. ročník 
 

 Žák: 
- orientuje se v grafickém záznamu hudebního díla, chápe a užívá nejdůležitější hudební 

pojmy, označení a názvosloví 
- rozumí stavbě stupnic a akordů dur i moll 
- rozezná tóninu hrané skladby, transponuje jednoduchou melodii do jiné tóniny 
- je schopen intonačně i rytmicky reprodukovat jednoduchý notový zápis, je schopen 

zaznamenat jednoduchou hudební myšlenku  
- chápe význam harmonických funkcí a vytvoří jednoduchý doprovod 
- orientuje se v různých hudebních seskupeních 
- orientuje se v jednoduchých hudebních formách 
- umí tvořit základní a odvozené intervaly a s pomocí opěrných písní je zaintonuje 
- rozlišuje zpěvní hlasy a pěvecké sbory 
- má vypěstovanou schopnost aktivního poslechu skladeb různých stylových období a žánrů, 

orientuje se v jejích druzích a ve způsobech její interpretace 
- propojuje teoretické vědomosti s praktickými dovednostmi, chápe význam tohoto spojení 
- chápe souvislosti vývoje hudby, rozpozná charakteristické znaky hudebního vyjadřování 

v jednotlivých epochách 
- vyjadřuje své názory na znějící hudbu a umí je zdůvodnit  

 

5.23  Komorní hra / Komorní soubor 

 
Charakteristika předmětu: 
 
Žák je povinen se od 3. nejpozději však od 4. ročníku zapojovat do kolektivní hry, popřípadě zpěvu, 
aby tak obohatil své znalosti a dovednosti o schopnost aktivní spolupráce na společném hudebním 
díle. Komorní hra všechny tyto požadavky naplňuje a navíc přináší radost ze společného 
„muzicírování“, které sólové hraní nemůže nabídnout. V komorní hře si žák upevní smysl pro 
intonační a rytmické cítění a harmonickou představivost. 
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Komorní hra 
 
Základní studium I. stupně 

 
3. - 4.ročník  

 

 Žák  
- reaguje na gesta dirigenta 
- dbá na  souhru s ostatními hráči 
- zvládá nástup a ukončení, dokáže dodržet tempo a rytmus 
- interpretuje jednoduché party 

 
5.- 7. ročník 

 

 Žák: 
- se dle svých možností a schopností  orientuje ve svém partu 
- dbá na souhru s ostatními spoluhráči 
- dokáže  zvukově vyvážit svůj výkon a přizpůsobit se celku 
- je zodpovědný a vnímavý ke spoluhráčům 

 
Základní studium II. stupně 

 
1.-2. ročník  

 

 Žák 
- samostatně se orientuje ve svém partu  
- zná gesta vedoucího hráče 
- dbá na přesné intonační a rytmické zvládnutí partu 
- akceptuje vedoucí hlasy a dokáže se dynamicky přizpůsobit 

 
3.- 4 . ročník 

 

 Žák: 
- dokáže se přizpůsobit agogickým změnám 
- je schopen rozlišit různá stylová období 
- pohotově reaguje na spoluhráče, aby nenarušil plynulost hrané skladby 
- umí posoudit kvalitu svého výkonu 

 

5.24  Soubor komorní a taneční hudby 

  
Charakteristika předmětu: 

Žák je povinen se od 3. nejpozději však od 4. ročníku zapojovat do kolektivní hry, popřípadě zpěvu, 

aby tak obohatil své znalosti a dovednosti o schopnost aktivní spolupráce na společném hudebním 

díle. Soubor komorní a taneční hudby všechny tyto požadavky naplňuje a navíc přináší radost ze 

společného „muzicírování“, které sólové hraní nemůže nabídnout. V souborové hře si žák upevní 

smysl pro intonační a rytmické cítění a harmonickou představivost. Navíc se žák seznámí také se 

základy taneční, swingové a jazzové hudby. 
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Učební osnovy vyučovacího předmětu: Soubor komorní a taneční hudby 

Základní studium I. stupně 

3.- 4. ročník 

 Žák  

- reaguje na gesta vedoucího souboru či dirigenta 
- zvládá nástup a ukončení skladby 
- dokáže držet tempo a rytmus 
- interpretuje jednoduché party a dle svých možností a schopností se v nich orientuje 
- aktivně se účastní společných zkoušek 
- dbá na souhru s ostatními spoluhráči 
- zná základy taneční hudby / předsazení, tečkovaný rytmus, synkopy/ 

5.-7. ročník 

 Žák  

- je zodpovědný a vnímavý ke spoluhráčům 
- umí posoudit kvalitu svého výkonu 
- dokáže zvukově vyvážit svůj výkon a přizpůsobit se celku 
- akceptuje vedoucí hlasy a dokáže se dynamicky přizpůsobit 
- je schopen zahrát jednoduché skladby taneční hudby 

 

Základní studium II.stupně 

1.- 2. ročník 

 Žák 

- se samostatně orientuje ve svém partu 
- je schopen rozlišit různá stylová období 
- dokáže se řídit gesty vedoucího hráče 
- tvoří se spoluhráči finální podobu skladby za odborného vedení učitele 
- aktivně se účastní společných uměleckých aktivit 
- je schopen rozlišit taneční rytmy 

 
3.- 4. ročník 

 Žák 

- je oporou pro mladší spoluhráče při vedení jejich partu 
- je schopen vystupovat se souborem na jevišti 
- má pochopení pro společnou zodpovědnost 
- je schopen samostatně naladit nejen sebe , ale i své spoluhráče 
- zvládá základy swingové a taneční hudby 
- dle svých možností ovládá nejzákladnější improvizaci ( „ bluesová dvanáctka „ ) 
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6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU 
 

Literárně dramatický obor 
 
Poskytuje vzdělání žákům se zájmem o literaturu, mluvené slovo, přednes. Již od přípravného ročníku 
se učí navazovat kontakt, dramatickou hrou reagovat na partnera, zvládnout jednoduchou 
charakteristiku. 
Součástí výuky je kromě dramatické hry i pohyb a mluva. Žáci si upevňují paměť, kultivují mluvený 
projev, rozšiřují slovní zásobu, zvládají výrazové prostředky k vyjádření myšlenek. 
 

Studijní zaměření: Dramatická a literární tvorba 

 
Přípravné studium I. stupně: 
 

Název předmětu: PS 1 PS 2 

Dramaťáček 1 1 

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Dramaťáček 
 
Přípravné studium I. stupně 
 

 Žák: 
- zvládá komunikační start, zapojuje se do kolektivu 
- dokáže částečně pohovořit o různých tématech 
- vnímá rytmizaci pohybem  

využívá správné řečové návyky 
 
Základní studium I.stupně 
 

Název předmětu: 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 

Dramatická průprava  1 1 1 1 1 1 1 

Soubor 
 

- - 1 1 1 1 2 

Přednes 
 
 

- 1 1 1 1 1 1 

Celkem 1 2 3 3 3 3 4 

 
Poznámka:  
Dramatická tvorba je souhrnem souborové práce a dramatické průpravy. 
Dramatická průprava a Dramatická tvorba jsou předměty kolektivní výuky. 
Interpretace textu a přednes, Technika řeči jsou předměty individuální výuky. 
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Přípravné studium II. stupně:  
 

Název předmětu PS 1/II. st. 

Dramatická průprava 1 

 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Dramatická průprava 
 

 Žák 
- zvládá jevištní a mluvní dovednosti 
- zvládá monolog a dialog 
- je všestranný z hlediska pohybové složky 
- využívá divadelní výrazové prostředky 

 
Základní studium II. stupně 
 

Název předmětu: 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Dramatická tvorba 
 

1 1 1 1 

Přednes 
 

1 1 1 1 

Technika řeči 
 

1 1 1 1 

Celkem 3 3 3 3 

 
Poznámka: 
Dramatická tvorba je předmětem kolektivní výuky. 
Interpretace textu a přednes, Technika řeči a jevištní mluva jsou předměty individuální výuky 

 

6.1  Předměty literárně-dramatického oboru – I. stupeň 

 
Základní studium I. stupně 

6.1.1  Dramatická průprava 

 
Charakteristika předmětu:  
 
Na základě dramatických činností (pohybových, mluvních, hereckých a hudebních) je rozvíjeno 
umělecké vnímání žáka směrem k divadelnímu projevu.  
 

1. ročník 
 

 Žák: 
- zvládá komunikační start a prohloubení sociálního cítění 
- provádí hlasová a dechová cvičení 
- uplatňuje základní prvky pohyblivosti, dynamiky a rytmu 
- využívá tenzi a uvolnění, prostorové cítění 
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2. ročník 
 

 Žák: 
- zvládá jednoduchý rytmus a dynamiku (pohybem, zvukem a slovem) 
- využívá základů improvizace 
- zná jednoduchá artikulační cvičení a říkadla 
- v jednoduchých cvičeních využívá základy správného držení těla 
- uplatňuje pohybové dovednosti v jednoduché akci 
- orientuje se v základní literatuře pro děti 

 
3. ročník 

 

 Žák: 

- uplatňuje pohybové dovednosti v jednoduché akci 

- orientuje se v základní literatuře pro děti 

- předvede jednoduchou zadanou etudu 

- usiluje o správné držení těla a prohloubení prostorového cítění 

 

4. ročník 

 

 Žák: 

- zvládá zadanou pohybovou improvizaci 

- vládá práci s imaginární rekvizitou 

- vyjadřuje emoce a myšlenky pohybově i slovně 

- převypráví obsah literárního díla 

- text zkouší rozpohybovat 

 

5. ročník 
 

 Žák: 
- v hudebně pohybových cvičeních zvládá změny tempa a dynamiky 
- je schopen reagovat na podněty v improvizačních etudách 
- využívá literaturu k realizaci monologu nebo dialogu 

 
6. ročník 

 

 Žák: 
- využívá prostředky neverbální komunikace ( mimika, gestikulace) 
- veškerý zadaný text zkouší rozpohybovat 
- využívá předmětové a imaginární divadlo 
- využívá zásobu cizích slov 
- je schopen kritiky a sebekritiky 

 
7. ročník 

 

 Žák: 
- zvládá monolog i dialog včetně improvizace 
- uplatňuje prvky z předmětového a imaginárního divadla 
- je všestranný z hlediska hlasové a pohybové složky 
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6.1.2  Soubor 

 
Charakteristika předmětu: 
 
Jde o prohloubení znalostí z Dramatické průpravy v přímé aplikaci na souborovou práci. 
 

3.ročník 
 

 Žák: 
- používá svou fantazii, představivost, vnímavost 
- spolupracuje s ostatními žáky 
- zvládá jednoduchou roli v souborové práci 
- je seznámen s jevištěm jako celkem (forbína, zákulisí, atd.) 

 
4.ročník 
 

 Žák: 
- v etudě zvládá jednoduchý dramatický děj, uvědomuje si svoji roli 
- rozpozná monolog a dialog 
- využívá předmětové a imaginární divadlo 
- vnímá sebe sama jako důležitou součást skupiny 

 
5.ročník 
 

 Žák: 
- v rámci kolektivu dokáže převést prozaický text do dramatického tvaru 
- využívá divadelní výrazové prostředky 
- umí vytvořit jednoduchou divadelní dekoraci 
- plní úkoly zadané v souborové práci, uplatňuje v ní své schopnosti a dovednosti 

 
6.ročník 
 

 Žák: 
- pracuje s literárním textem, podílí se na tvorbě uceleného dramatického tvaru 
- reflektuje práci druhých a zkouší ji kriticky hodnotit  
- navazuje v cvičeních a etudách kontakt s partnerem a vyjadřuje vztah k němu 
- navazuje kontakt s divákem 

 
7.ročník 
 

 Žák: 
- zvládá jevištní a mluvní dovednosti 
- v etudě zvládá dramatický děj, uvědomuje si svoji roli v příběhu 
- vyjadřuje názor na divadelní kostýmy, postavy, scénu 
- uvědomuje si zodpovědnost za společné dílo 
- připravuje a realizuje absolventský pořad 
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6.1.3  Přednes 

 
Charakteristika předmětu: 
 
Jedná se o předmět zaměřený na práci s textem a jeho interpretaci. Žáka technicky zdokonaluje a 
kultivuje jeho hlasové dovednosti. 
 
 

2. ročník 
 

 Žák: 
- zvládá jednoduché jazykolamy 
- zvládá hlasovou rozcvičku pod vedením učitele 
- má povědomí o základech hlasové hygieny 
- zvládá jednoduchá dechová cvičení 

 
3. ročník 
 

 Žák: 
- zvládá prodloužený výdech 
- má základy dechové opory a rezonance 
- čte text s porozuměním 
- zajímá se o vhodnou literaturu 
- aktivně pracuje se slovní zásobou 

 
4.ročník 
 

 Žák: 
- je seznámen s prací s mikrofonem 
- zvládá obtížnější artikulační cvičení 
- má znalosti o interpunkci 
- pozná rozdíl mezi poezií a prózou 

 
5. ročník 
 

 Žák: 
- využívá rezonanci, dechovou oporu 
- zvládá hlasovou rozcvičku 
- má základy řečnických dovedností 
- rozvijí paměť a představivost 
- dokáže číst z listu 

 
6.ročník 
 

 Žák: 
- aktivně využívá hlasovou rozcvičku 
- vyjadřuje osobní vztah k tématu literární předlohy 
- využívá zásobu cizích slov 
- je schopen kritiky a sebekritiky 
- popisuje obsah textu a charakterizuje postavy 
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7.ročník 
 

 Žák: 
- ve výrazových variantách uplatňuje správné technické návyky 
- využívá získané znalosti a dovednosti techniky řeči při absolventské práci 
- chápe, sděluje téma literární předlohy 
- spolupracuje na výběru a ztvárnění absolventské práce 

 
 

6.2  Předměty literárně-dramatického oboru – II. stupeň 

 
Přípravné studium II.stupně 
 

 Žák: 
- zvládá prvky pohyblivosti, dynamiky a rytmu 
- využívá tenzi, uvolnění, prostorové cítění 
- zvládá úkoly zadané v souborové práci 
- uplatňuje své schopnosti a dovednosti 

 
Základní studium II.stupně 

6.2.1  Dramatická tvorba 

 
Charakteristika: 
 
Jde o prohloubení znalostí dramatické průpravy v přímé aplikaci na souborovou práci. 
 

 
1. ročník  
 

 Žák: 
- podílí se na tvorbě uceleného dramatického tvaru 
- přináší vlastní nápady, je schopen improvizace v dramatickém celku 
- prohlubuje sociální vztahy ve skupině  
- zvládá spolupráci na jevišti 

 
2. ročník 

 

 Žák: 
- fixuje si jednotlivé složky dramatického tvaru (text, pohyb, mluva) 
- využívá individuálních dovedností a improvizace 
- aktivně spolupracuje na jevišti a je schopen naslouchat ostatním 
- je schopen navrhnout a částečně realizovat námět 
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3. ročník 
 

 Žák: 
- dokáže se orientovat v literárních a divadelních žánrech 
- dokáže pochopit scénář a aktivně s ním pracovat 
- zná profesní náplň dramaturga, režiséra, choreografa... 
- dokáže kolektivně improvizovat na dané téma v rámci svých možností 
 
4. ročník 

 

 Žák: 
- samostatně vybere vhodnou předlohu, námět či téma pro souborovou práci 
- zná zákonitosti předmětového a imaginárního divadla 
- přijímá zodpovědnost za výsledek společné práce 
- podílí se na tvorbě jednotlivých složek divadelní inscenace 
- využívá divadelní výrazové prostředky a prvky komunikace s divákem 

 

6.2.2  Přednes 

 
Charakteristika předmětu:  
 
Jedná se o předmět zaměřený na práci s textem a jeho interpretaci 
 

 
1. ročník 

 

 Žák: 
- ovládá dostatek cizích slov a aktivně je využívá 
- umí vyjádřit osobní vztah k tématu literární předlohy 
- zvládá prezentační dovednosti 

 
2. ročník 
 

 Žák: 
- reflektuje práci druhých a je schopen ji hodnotit 
- orientuje se v základních literárních žánrech 
- je schopen sebereflexe 

 
3. ročník 

 

 Žák: 
- je seznámen s vhodnou literaturou 
- dokáže zpracovat vlastní námět 
- snaží se veškerý zadaný text rozpohybovat 
- udržuje a zvyšuje technickou úroveň přednesu 

 
4. ročník 

 

 Žák: 
- dokáže vypracovat scénář a částečně jej realizovat 
- rozpozná, kdy hraní vychází z přirozeného a v rámci žánru pravdivého jednání 
- dokáže si vybrat vhodný text pro absolventskou práci 
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- vlastními silami realizuje absolventskou práci 
 

 

6.2.3  Technika řeči 

 
Charakteristika: 
 
Žák technicky zdokonaluje a kultivuje hlasové a mluvní jevištní dovednosti 
 
 

1. ročník  
 

 Žák: 
- aktivně využívá jevištní prostor pro práci s hlasem 
- využívá dechová a hlasová cvičení 
- pracuje s jazykolamy a artikulačními cvičeními 

 
2. ročník 
 

 Žák: 
- ovládá náročná artikulační cvičení 
- ovládá technické návyky v mluveném projevu a aktivně je využívá 
- chápe zákonitosti poezie a prózy 

 
3. ročník 
 

 Žák: 
- zvládá správnou výslovnost i v náročnějších textech 
- umí si zapamatovat složitější text 
- je schopen vést hlasovou rozcvičku 
- zvládá rezonanci v různých prostorech 

 
4. ročník 
 

 Žák: 
- aktivně využívá vhodnou literaturu 
- vědomě využívá všech vědomostí v oblasti dechu, hlasu a jazyka 
- při práci s hlasem využívá vnitřní sebecit 

prezentuje získané dovednosti formou absolventské práce na jevišti
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7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU 

Studijní zaměření: Výtvarný obor  

Struktura studia: 
 
Přípravné studium I. stupně (PVV 1., 2. r.) - 5 – 7 let 
I. stupeň – od 7 let 
II. stupeň – od 14 let 
  
Učební plán: 
 
Přípravné studium I. stupně 
 

Název předmětu 1.r. 2.r. 

Přípravné studium 2-3 2-3 

 
 
Učební osnovy vyučovacího předmětu: Přípravné studium 
 

 Žák: 
- umí rozeznat a použít výtvarné pomůcky a materiály   
- zná haptické vlastnosti různých materiálů 
- ovládá jednoduché výtvarné techniky  
- experimentuje s odlišnými materiály  
- zná základní barvy a umí je použít  
- svět kolem sebe uplatňuje ve své tvorbě 
- používá pravidla dané pro zdárný průběh výuky ve skupině 

 
 

Učební plán:  
 
Základní studium I. stupně 
 

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

Plošná tvorba 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Prostorová tvorba 
 

1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 

 3 3 3 3 3 3 3 

 
 

Učební plán: 
 
Přípravné studium II. stupně 
 

Název předmětu 1.r. 

Přípravné studium 3 
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Základní studium II. stupně 
 

Název předmětu 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 

Plošná tvorba 
 

2,5 2,5 2,5 2,5 

Prostorová tvorba 
 

0.5 0.5 0.5 0.5 

 3 3 3 3 

 
 

7.1  Plošná tvorba 

 
Základní studium I. stupně 
 
1. ročník 
 

 Žák: 
- přenáší skutečnost, pocity, představy, zkušenosti a zážitky pomocí výtvarného jazyka do 

vizuální podoby v plošném vyjadřování 
- zná, užívá a komponuje obrazotvorné prvky (barva, bod, linie, tvar) 
- má osvojené pracovní návyky, pracuje samostatně, spolupracuje s kolektivem i učitelem  
 
2. ročník 
 

 Žák:  
- experimentuje a samostatně nebo za pomoci pedagoga si volí vyjadřovací prostředky 
- dle svých možností řeší výtvarný problém, komunikuje 
- vědomě pracuje s barvou 
- reflektuje vnější a vnitřní svět v plošné tvorbě 

 
 

3. ročník 
 

 Žák: 
- používá náročnější výtvarnou techniku jako je grafika ( tisk z papírové koláže) 
- poznává a porovnává vlastnosti a vztahy obrazotvorných prvků (podobnost, kontrast, 

opakování, pohyb..) 
- má přehled o památkách ve svém blízkém okolí 
 
4. ročník 
 

 Žák: 
- zná základní výtvarný slovník 
- ovládá širší paletu vyjadřovacích schopností v kresbě, malbě, grafice 
- dokáže vnímat a hodnotit vlastní práci ale i práci spolužáků 
 
5. ročník 
 

 Žák: 
- má základní povědomí o světě výtvarné kultury a umí si v něm najít inspiraci 
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- je schopen samostatně řešit zadání 
- používá různé výtvarné techniky a to jak klasické tak i kombinované 
 
6. ročník 
 

 Žák: 
- uplatňuje obrazotvorné prvky (bod, linie, plocha, tvar, objem, prostor, světlo, barva, textura) 

ke zpracování svého záměru 
- dle svých schopností umí samostatně formulovat vlastní výtvarný názor 
- respektuje odlišné výtvarné názory 
 
7. ročník 
 

 Žák: 
- samostatně a vědomě užívá získané návyky, rozvíjí dovednosti 
- sám si volí vyjadřovací prostředky 
- používá výtvarný slovník a dále jej rozšiřuje 
- má základní povědomí o uměleckých epochách a jejich souvislostech 
- získané vědomosti z výtvarné kultury dál využívá ve své tvorbě a je schopen diskuze 
- za pomoci učitele prezentuje svou práci 
 
Základní studium II. stupně 
 
1. ročník 
 

 Žák: 
- vědomě uplatňuje prvky výtvarného jazyka (bod, linie, plocha, tvar, objem, prostor, světlo, 

barva, textura), jejich vlastnosti a vztahy 
- vědomě užívá výrazové možnosti vybraných výtvarných technik a to jak klasických tak i 

kombinovaných 
- samostatně řeší výtvarný problém 
- ověřuje si zkušenosti, kombinuje, experimentuje, zkouší více variant 
 
2. ročník 
 

 Žák: 
- rozlišuje a propojuje obsah a formu  

- má základní přehled v historii výtvarného umění a dokáže v něm objevovat inspirační zdroje 

- má zájem o současné výtvarné dění 

- ztvárňuje různorodost okolního světa, osobitost odlišných etnik a regionálních specifik 

 

3. ročník 
 

 Žák: 
- k tvorbě přistupuje uvědoměle a cílevědomě, dle svých možností si stanovuje cíle a dokáže je 

realizovat 
- sám si volí náměty a techniky k tvorbě a umí k nim hledat inspiraci v dějinách výtvarné 

kultury 
- ovládá správné postupy zvolené výtvarné techniky  
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4. ročník 
 

 Žák: 
- dokáže rozpoznat a zhodnotit vývoj a pokrok ve svém výtvarném projevu 
- umí adjustovat a prezentovat svou práci 
- je schopen diskuze a domluvy se spolužáky např. při přípravě výstavy 
- je zaujatým divákem historie výtvarného umění i současného dění na výtvarné scéně 
 
 
 

7.2  Prostorová tvorba 
 
Základní studium I. stupně 
 
1. ročník 
 

 Žák: 
- -přenáší skutečnost, pocity, představy, zkušenosti a zážitky pomocí výtvarného jazyka do 

vizuální podoby v prostorovém vyjadřování 
- má osvojené hygienické a pracovní návyky 
 
2. ročník 
 

 Žák: 
- dle svých možností řeší jednoduchý výtvarný problém 
- zvládá základní manuální dovednosti s nástroji 
- pracuje samostatně, spolupracuje s kolektivem i učitelem 
 
3. ročník 
 

 Žák: 
- zná a používá obrazotvorné prvky prostorového vyjadřování  
- umí bezpečně užívat pracovní pomůcky a materiál 
- je schopen účastnit se společné diskuze nad vlastní nebo cizí prací 
 
4. ročník 
 

 Žák: 
- za pomoci učitele užívá techniky prostorové tvorby (modelace přidáváním a odebíráním, 

vrstvením, kupením, prořezáváním) 
- ve své tvorbě umí pracovat s prostorovými a tvarovými vztahy věcí a jevů, inspiruje se 

realitou nebo fantazií  
 
5. ročník 
 

 Žák: 
- ovládá širší paletu vyjadřovacích prostředků v prostorové tvorbě 
- samostatně řeší zadání   
- orientuje se ve světě výtvarné kultury a je schopen v něm hledat náměty ke své práci 
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6. ročník 
 

 Žák: 
- vědomě pomocí výtvarného jazyka přenáší do prostorové tvorby pocity, představy, 

zkušenosti, zážitky 
- umí samostatně volit materiál, techniku a vlastní způsob vyjádření v prostorové tvorbě 
- zná základní slovník výtvarných pojmů a dále jej rozvíjí 
 
7. ročník 
 
- Žák: 
- dle svých možností je schopen obhájit svůj výtvarný názor a vyslechnout názor druhých 
- dokáže hledat inspiraci ve světě výtvarné kultury, zejména v oblasti sochařství 
- za pomoci učitele prezentuje svou tvorbu 
 
Základní studium II. stupně 
 
1. ročník 
 

 Žák: 
- vědomě uplatňuje prvky výtvarného jazyka (objem, tvar, struktura) 
- po stanovení dílčích cílů směřuje trpělivě ke zdárnému konci 
- posuzuje míru svých možností a cíleně s nimi zachází 
 
2. ročník 
 

 Žák: 
- je schopen reálného objemového vyjádření, jeho redukce a uplatnění stylizace 
- citlivě pracuje se zážitkovými a smyslovými kontakty s materiálem 
- má základní přehled v historii výtvarného umění a dokáže v něm objevovat inspirační zdroje 

ke své tvorbě 
 
3. ročník 
 

 Žák: 
- koncipuje prostorové řešení své práce pomocí různých klasických i kombinovaných 

technologií přiměřeně vlastnímu názoru 
- s námětem zachází tvůrčím způsobem dle svého výtvarného názoru 
- aktivně sleduje současné výtvarné dění a zajímá se o vyjadřovací prostředky využívané 

současnými umělci 
 
4. ročník 
 

 Žák: 
- používá prostředky výtvarné kultury jako informační zdroje a osobitě je aplikuje a zpracovává 
- správně používá odbornou terminologii vztahující se k dané oblasti 
- ovládá pravidla prezentování prostorové výtvarné tvorby ve výstavních prostorách 
- je schopen diskutovat a argumentovat nad vlastní i cizí prací 
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8. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  
  

Škola je připravena k výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Žák je diagnostikován za 

žáka se speciálně vzdělávacími potřebami na základě posudku PPP, či jiného akreditovaného 

speciálně pedagogického zařízení. 

Na základě žádosti rodičů a diagnostiky žáka školským poradenským zařízením ředitel rozhodne o 

vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. 

Za žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami jsou považováni žáci: 
 

 
- se zdravotním postižením 

 
 - zdravotním znevýhodněním 

 
- sociálním znevýhodněním 

 
 

9. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 
 

Škola je připravena k výuce žáků mimořádně nadaných, jímž dokáže přizpůsobit individuální výuku 

tak, aby přiměřeně odpovídala jejich schopnostem. Žák je diagnostikován za mimořádně nadaného 

na základě posudku PPP či jiného akreditovaného speciálně pedagogického zařízení. 

Na základě žádosti rodičů a diagnostiky žáka školským poradenským zařízením ředitel rozhodne o 

vytvoření individuálního vzdělávacího plánu. 

 

10. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 

10.1  Zásady a způsoby hodnocení Žáků 

Zásady hodnocení: 
   
Cílem hodnocení žáků je poskytnutí zpětné vazby mezi žákem a učitelem, školou a rodiči.  
Upřednostňujeme pozitivní hodnocení, které motivuje žáka k další práci. 
Při hodnocení uplatňujeme pedagogický takt a přiměřenou náročnost. 
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Kritéria hodnocení 
 

 Při udělování známky učitelé zohledňují následující kritéria:  
- výsledky s ohledem na žákovy individuální schopnosti a dovednosti 
- plnění učebních osnov daných tímto ŠVP 
- míru zlepšení od minulé hodiny 
- připravenost do výuky 
- aktivitu ve vyučování 
- snahu a samostatnost 

 
Způsoby hodnocení: 
 

- Učitel hodnotí v průběhu roku žáka známkou nebo slovním hodnocením. V pololetí a na konci 
školního roku je hodnocen známkou.  

- Žáci jsou hodnoceni téměř každou hodinu a to do žákovské knížky. Ve zdůvodněných 
případech (zdravotní či osobní důvody) žák nemusí být do ŽK hodnocen.  

- V průběžném hodnocení může učitel pro větší diferenciaci použít znaménko + a - . 
 
Klasifikace: 
Klasifikace se řídí platnou legislativou. 

- 1 – výborný 
- 2 – chvalitebný 
- 3 – uspokojivý 
- 4 – neuspokojivý 

 Celkový prospěch stanovujeme na vysvědčení třemi stupni: 
- prospěl (-a) s vyznamenáním 
- prospěl (-a) 
- neprospěl (-a) 

 
Charakteristika klasifikačních stupňů na vysvědčení: 
 

1 – výborný - Žák plní školní ročníkové výstupy a zadané úkoly. Je snaživý 
a připravuje se do vyučování. 
 

2 - chvalitebný - Žák plní školní ročníkové výstupy i zadané úkoly 
s drobnějšími nedostatky.  
 

3 - uspokojivý - Žák částečně plní školní ročníkové výstupy a zadané úkoly. 
Není důsledný. 
 

4 - neuspokojivý - Žák neplní školní ročníkové výstupy. Chodí do výuky 
nepřipraven, neprojevuje zájem ani snahu. 

 

 
Dodatky: 
Vysvědčení za 1. pololetí žáci dostanou formou opisu, na konci školního roku dostanou vysvědčení na 
předepsaném tiskopise za obě pololetí. 
Žáci přípravného studia dostanou na konci školního roku potvrzení o návštěvě přípravného studia. 
Žáci I. a II. stupně hudebního oboru vykonávají koncem školního roku ročníkovou postupovou 
zkoušku, která rozhodne o dalším postupu žáka do vyššího ročníku. 
Na konci I. a II. stupně žák uzavírá studium absolventským výstupem, který nahrazuje ročníkovou 
postupovou zkoušku. 
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10.2  Oblasti vlastního hodnocení školy 

  
Vlastní hodnocení školy zpracováváme podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 
dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.  
 
Hodnotíme tyto 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Hulíně dne: 7. 3. 2012….. 
aktualizace: 1. 9. 2018….. 

 

 
 
 

Platnost dokumentu od     1. 9. 2018 

 

 
podpis ředitelky školy 

 


