Školní
vzdělávací
program
Základní umělecké školy,
Praha 7, Šimáčkova 16

Šk ol n í vzd ěl áv a cí p r o gr a m

Obs ah

OBSAH
Obsah.......................................................................................................................................................................................2
1 .Identifikační údaje ........................................................................................................................................................4
2. Charakteristika školy ...................................................................................................................................................5
3. Zaměření školy a její vize ...........................................................................................................................................6
4. Výchovné a vzdělávací strategie .............................................................................................................................7
5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů ...................................................................................................................8
5.1

Hudební obor....................................................................................................................................................8

Studijní zaměření Hra na klavír ..............................................................................................................................8
Studijní zaměření Hra na varhany ...................................................................................................................... 22
Studijní zaměření Hra na housle .......................................................................................................................... 25
Studijní zaměření Hra na violoncello ................................................................................................................. 32
Studijní zaměření Hra na kontrabas................................................................................................................... 37
Studijní zaměření Hra na kytaru .......................................................................................................................... 42
Studijní zaměření Hra na harfu ............................................................................................................................ 48
Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu ...................................................................................................... 51
Studijní zaměření Hra na flétnu ........................................................................................................................... 56
Studijní zaměření Hra na hoboj............................................................................................................................ 60
Studijní zaměření Hra na klarinet ....................................................................................................................... 65
Studijní zaměření Hra na saxofon ....................................................................................................................... 69
Studijní zaměření Hra na trubku ......................................................................................................................... 73
Studijní zaměření Hra na lesní roh ..................................................................................................................... 77
Studijní zaměření Hra na pozoun ........................................................................................................................ 82
Studijní zaměření Hra na akordeon.................................................................................................................... 87
Studijní zaměření Hra na cimbál.......................................................................................................................... 92
Studijní zaměření Hra na bicí nástroje .............................................................................................................. 97
Studijní zaměření Jazzová interpretace a hra akordových značek ..................................................... 101
Studijní zaměření Sólový zpěv ........................................................................................................................... 105
Studijní zaměření Sborový zpěv – Radost Praha ....................................................................................... 112
Studijní zaměření Sborový zpěv – Pueri gaudentes.................................................................................. 122
5.2 Taneční obor ...................................................................................................................................................... 130
Studijní zaměření Tanec ....................................................................................................................................... 130

2

Šk ol n í vzd ěl áv a cí p r o gr a m

Obs ah

5.3 Výtvarný obor.................................................................................................................................................... 136
Studijní zaměření Plošná a prostorová tvorba ........................................................................................... 136
5.4 Literárně-dramatický obor .......................................................................................................................... 141
Studijní zaměření Dramatická tvorba............................................................................................................. 141

6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ..................................................... 147
7. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných ......................................................................................................... 148
8. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy................................................................................................... 149

3

Šk ol n í vzd ěl áv a cí p r o gr a m

1.

Id e n ti fi k ač ní ú d a je

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NÁZEV ŠVP:

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Praha 7,
Šimáčkova 16

PŘEDKLADATEL:

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16
Šimáčkova 16, 170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 61387312
Ředitelka školy: PhDr. Jana Mazánková
Telefon: 220 875 863
E-mail: zuspraha7.simackova@gmail.com
Web: http://www.zuspraha7.cz

ZŘIZOVATEL:

kraj Hlavní město Praha
IČO: 00064581
Adresa: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Telefon: 236 001 111
E-mail: posta@cityofprague.cz

Platnost dokumentu: od 1. září 2015

V Praze dne 19. 5. 2015

…………………………………………
PhDr. Jana Mazánková
Ředitelka školy

4

Šk ol n í vzd ěl áv a cí p r o gr a m

2.

C h a r ak t e ri s ti k a š kol y

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1 POČET OBORŮ, VELIKOST





Hudební obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Literárně-dramatický obor

Kapacita školy je 930 žáků.
2.2 HISTORIE A SOUČASNOST
Hudební škola v Praze 7 zahájila svou činnost 1. září 1948. Měla 5 učitelů a 150 žáků a sídlila
v podkrovních prostorách školy na Dimitrovově (dnes Ortenově) náměstí. Ve svých počátcích
nevystupovala jako samostatný subjekt, ale jako pobočka první české hudební školy založené
dne 15. května 1945 na místě bývalé školy německé ve Štupartské ulici. Dekretem z 26. února
1948 přebrala pražská obec hudební školu do své péče. Ta měla v té době dvě pobočky, v Praze 4
– Nuslích a v Praze 7 – Holešovicích.
Do školního roku 1950 vstoupila již holešovická pobočka jako samostatná hudební škola.
Kapacita žáků i učitelů vzrostla téměř na trojnásobek, škola měla ve správě budovy v Břevnově
a v Bubenči.
S rokem 1970 je spojen začátek nové etapy v jejím vývoji. Je přestěhována do Šimáčkovy ulice,
původně jen hudební škola se jako jedna z prvních rozšiřuje o další obory. Nyní poskytuje škola
vzdělání v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.
2.3 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní učitelé – absolventi konzervatoří a vysokých škol
s aprobací pro vyučování daného předmětu. Mnozí z nich se prezentují vlastní uměleckou
činností.
2.4 DLOUHODOBÉ PROJEKTY, REGIONÁLNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Učitelé a žáci pravidelně prezentují svou práci na mnoha školních koncertech, výstavách
a dalších kulturních akcích nejen v regionu MČ Praha 7, ale také na akcích pořádaných
Magistrátem hl. m. Prahy či Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nejlepší z našich
žáků se pravidelně zúčastňují celostátních i mezinárodních soutěží u nás i v zahraničí, kde již
získali řadu ocenění. Samozřejmostí je také spolupráce s ostatními základními uměleckými
školami v Praze. Ve výtvarném oboru od roku 1991 spolupracujeme s japonským městem
Aomori. Škola vyhledává možnosti dlouhodobých projektů.
2.5 VYBAVENÍ ŠKOLY A JEJÍ PODMÍNKY
Vybavení školy a její podmínky jsou standardní.
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3.

Za m ěř e ní š k ol y a j ej í viz e

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE

3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Mimo nabídky předmětů ve čtyřech uměleckých oborech je škola zaměřena na několik oblastí,
které ji specifikují blíže a činí ji jedinečnou. První oblastí je výuka sborového zpěvu, jež je
nabízena zvlášť pro děvčata (Radost Praha) a zvlášť pro chlapce (Pueri gaudentes). Sborový
zpěv má na škole dlouholetou tradici a vykazuje mezinárodní výsledky. Druhou oblastí je výuka
jazzu a populární hudby. Třetí oblastí je výuka netradičních výtvarných technik (např.
enkaustika, mozaika).
3.2 VIZE ŠKOLY
Dlouhodobou vizí školy je zaujmout přední místo mezi ZUŠ jak v rámci Prahy, tak v rámci
celorepublikového kontextu. Další ambicí je zapojení do mezinárodní spolupráce s partnerskými
školami v zahraničí a rozšíření vzdělávací nabídky. Škola chce vychovávat nejen budoucí
profesionály, ale především kvalitně vzdělané amatéry, kteří se budou k umění rádi vracet po
celý život, budou svým uměleckým vzděláním obohacovat naši občanskou společnost a současně
přispívat k jejímu dalšímu, kultuře nakloněnému rozvoji.
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4.

Vzd ěl á v ac í o bs ah u m ě l ec ký ch o b orů

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE



Plánujeme výuku s ohledem na aktuální úroveň schopností a dovedností žáků s cílem
dosáhnout hranice jejich osobního maxima.



Důsledným zapojováním žáků do skupinových i kolektivních činností (projektů) dáváme
žákům příležitost k praktickému uplatnění nabytých vědomostí i dovedností; učíme je
kooperovat s ostatními žáky podle dohodnutých pravidel společné práce. V těchto
činnostech jim zároveň poskytujeme prostor k reflexi jejich úlohy a přínosu v dané
skupině či kolektivu.



Společně se žáky pracujeme s finální podobou díla (skladby, choreografie, výtvarné
objekty apod.). Upozorňujeme žáky na historické a umělecké souvislosti a propojujeme
teoretické poznatky s praktickými. Vybízíme žáky k vyjádření a zdůvodnění jejich názorů
na dílo a k jeho hodnocení (analýza díla, jeho formy, stylu, způsobů interpretace).



Necháváme žákům dostatečný prostor pro volbu repertoáru a tématu a pro samostatné
nalézání vlastních způsobů řešení technických a výrazových problémů při
tvorbě/intepretaci díla, čímž posilujeme jejich sebedůvěru a samostatnost.



Poskytujeme žákům možnosti k vlastní veřejné prezentaci (třídní a veřejné koncerty
výstavy, přehlídky, soutěže ad.). Při těchto příležitostech vyžadujeme kultivované
chování a vhodný společenský oděv.



Motivujeme žáky k návštěvě uměleckých akcí a vyžadujeme od nich zpětnou vazbu, která
je podkladem pro další diskusi.
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5.

Vzd ěl á v ac í o bs ah u m ě l ec ký ch o b orů

VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ
5.1

HUDEBNÍ OBOR

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na klavír
Klavírní praxe**
Čtyřruční hra**
Improvizace
hudebních
doprovodů**
Základy varhanní a
cembalové hry**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

1. r.
1

1

1

Základní studium I. stupně

2. r.
1

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

PS/II

4. r.
1
1
1

5. r.
1
1
1

6. r.
1
1
1

7. r.
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1*

1*

1. r.
1

1. r.
1
1
1
1

Základní studium
II. stupně
2. r. 3. r.
4. r.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na klavír v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke
vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.
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UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA KLAVÍR
1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






popíše nástroj, vysvětlí, jak vzniká tón
správně sedí u nástroje, má uvolněný hrací aparát
orientuje se na klávesnici (pojmenuje klávesy v rámci jedné oktávy)
předvede úhoz portamento
rytmizuje a melodizuje říkadla

2. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






orientuje se po celé klávesnici – pojmenuje oktávy
zvládne úhoz staccato, legato
určí základní notové hodnoty (noty celou, půlovou a čtvrťovou)
zahraje jednoduchou píseň podle sluchu
zahraje jednoduchou melodii rozdělenou mezi obě ruce z not

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:












určí základní notové hodnoty (noty celou, půlovou a čtvrťovou a osminovou)
má při hře přirozeně postavené ruce
realizuje hru z představy
zahraje úhozy portamento, staccato, legato
zahraje dvojhmaty a odtah
zahraje píseň podle sluchu i s jednoduchým doprovodem
orientuje se v jednoduchém notovém zápisu v houslovém i basovém klíči – plynule
přečte noty v hrané skladbě
zahraje jednoduchou skladbu oběma rukama dohromady
zahraje durové stupnice a akordy I. skupiny zvlášť, případně dohromady
v protipohybu
vysvětlí základní dynamická označení v interpretované skladbě a použije je při hře
vlastními slovy popíše náladu hrané skladby

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




zahraje durové stupnice a akordy v protipohybu dohromady
zahraje jednoduchá technická cvičení v předepsaném tempu
doprovodí jednoduchou píseň pomocí dudácké kvinty, případně T, D
9
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Vzd ěl á v ac í o bs ah u m ě l ec ký ch o b orů

využívá při hře dynamiku – předvede crescendo, decrescendo
dynamicky a úhozově odliší melodii od doprovodu
uplatňuje hru s pedálem podle návodu pedagoga
zahraje určené skladby zpaměti

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






zahraje durové a mollové stupnice přes dvě oktávy dohromady rovným pohybem a k
nim příslušné akordy
zahraje etudy v předepsaném tempu
popíše charakter a náladu interpretované skladby a vystihne je pomocí základních
výrazových prostředků
zahraje skladby nejméně dvou různých hudebních stylů a dodržuje dle pokynů
učitele zásady stylové interpretace
vystoupí veřejně

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:










zahraje durovou a mollovou stupnici v rovném pohybu přes čtyři oktávy
zahraje čtyřhlasý akord rozloženě
zahraje jednoduchou hudební ornamentiku – příraz, nátryl, mordent
uplatní při hře větší dynamické i agogické rozpětí
vyjmenuje základní znaky stylového období u interpretovaných skladeb
vysvětlí rozdíl mezi homofonií a polyfonií
zahraje jednoduchou polyfonní skladbu
vystihne charakter skladeb pomocí dynamiky, tempa, frázování a pedalizace
zahraje jednoduchou skladbu z listu (úroveň 1. ročníku)

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







zahraje čtyřhlasý akord rozloženě dohromady
předvede kultivovaný tón a vyrovnanou pasážovou techniku
zahraje melodické ozdoby: skupinka, obal
uplatňuje zásady plastického vedení hlasů v polyfonní skladbě
zahraje skladby různých stylových období a žánrů
vystihne charakter skladby pomocí jemnějších dynamických odstínů, tempa,
frázování, pedalizace, agogiky

6. ROČ NÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


zahraje stupnice dur a moll v malé, případně velké kombinaci
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zahraje velký rozklad k hraným stupnicím zvlášť
předvede větší úhozovou kulturu při hře skladeb různých hudebních stylů – non
legato, prstové legato, legatissimo
použije při hře ornamentiku včetně trylku
objasní rozdíly v interpretaci klavírních skladeb různých stylových období
vysvětlí strukturu interpretovaných skladeb
samostatně pedalizuje
předvede jednoduchou polyrytmiku (3:2)
zahraje jednoduché skladby z listu (úroveň 2. ročníku)

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






zahraje stupnice ve velké kombinaci
zahraje velký rozklad k hraným stupnicím dohromady
důsledně uplatňuje při interpretaci sluchovou sebekontrolu
dodržuje interpretační zásady s ohledem na hudební styl a žánr a umí je pojmenovat
samostatně nastuduje skladbu

1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:







pohotově se orientuje na klávesnici
přečte notový zápis v houslovém i basovém klíči
předvede hru portamento, staccato, legato, dvojhmaty, odtahy
zahraje stupnice dur i moll s příslušnými akordy
doprovodí lidové písně s použitím T, S, D
respektuje tempo, rytmus, charakter a styl interpretovaných skladeb

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




uplatní osvojené výrazové a technické dovednosti k vyjádření vlastního pojetí
interpretovaných skladeb
vybere si část svého repertoáru dle svého zájmu
respektuje dopředu zvolenou a okomentovanou stylovou interpretaci

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




formuluje a zdůvodní vlastní názor na hudbu různých stylových období v souvislosti
s interpretovanými skladbami
zahraje skladby různých stylů a žánrů
zahraje jednoduché skladby z listu (úroveň 3. ročníku)
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3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




dokáže si vybrat z nahrávek různých interpretů inspirativní momenty pro vlastní
interpretaci
vybere si v součinnosti s pedagogem skladby na absolventský koncert
stanoví si plán přípravy na absolventský koncert včetně dílčích cílů

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




orientuje se v hudebních stylech a žánrech, přiřadí k nim významné české a světové
autory
objasní strukturu, harmonii, obsah a charakter interpretovaných skladeb a vysvětlí,
jak tyto znalosti využije při hře zpaměti
dokáže sebekriticky vyhodnotit vlastní výkon a kriticky a taktně zhodnotí i výkon
druhých

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KLAVÍRNÍ PRAXE
4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





pojmenuje tóninu, takt a vysvětlí základní charakter skladby
udrží rytmus
respektuje zápis skladby (repetice, prima volta, seconda volta, D. C. al Fine)
umí začít skladbu podle gesta sólisty/určeného spoluhráče

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





pod vedením pedagoga stanoví správný tón k naladění nástroje
spoluhráče/spoluhráčů
adekvátně reaguje na společné zakončení skladby, a to dynamicky a také agogicky
drží správně zvolené tempo
používá oční kontakt se sólistou

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





pohotově se orientuje v notovém zápisu (repetice, mezihry)
rozpozná základní rytmickou a intonační chybu a upozorní na ni
sleduje sólistu/spoluhráče během interpretace
používá vhodnou dynamiku s ohledem na sólového hráče/spoluhráče
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7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





pohotově reaguje na náhlou změnu tempa, na rubato, agogické změny
zcela samostatně určí správný tón k naladění sólového nástroje/ostatních nástrojů
s jistotou nastuduje svůj part (odpovědnost ke spoluhráči /spoluhráčům)
uplatňuje sluchovou kontrolu a koriguje vlastní hru vzhledem
k sólistovi/spoluhráčům

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




samostatně zvládne zkoušku se spoluhráčem
zahraje svůj part s přesnou dynamikou a přednesem s ohledem k sólovému partu
vybere část notového materiálu

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




při interpretaci dokáže rozeznat části ve skladbě, kde je pouze doprovodným hlasem
a kde vedoucím a zohlední je
umí přizpůsobit hru s ohledem na momentální možnosti spoluhráče
pohotově reaguje na připomínky a umí je na místě zpracovat

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




dokáže pohotově využít hru z listu
vyjádří svůj názor na interpretaci a výsledné vyznění nastudované skladby
aktivně se spolupodílí na celkovém vyznění skladby

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




poslouchá nahrávky různých interpretů a kriticky je zhodnotí
samostatně se sólistou/spoluhráčem nastuduje skladbu a použije veškeré dovednosti
získané během studia
zahraje společně nazkoušenou skladbu na veřejném koncertě
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ČTYŘRUČNÍ HRA
4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






spolupracuje se spoluhráčem – zvládne společný nástup a ukončení skladby, udrží
předepsané tempo a rytmus
diskutuje o výrazu a charakteru skladby
přečte notový zápis ve stejném klíči pro obě ruce
společně ve dvojici vytváří dynamiku
orientuje se s pomocí učitele v partu spoluhráče

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




orientuje se v různých druzích čtyřručního zápisu
kooperuje se spoluhráčem – samostatně si obrací noty
osvojí si v různých skladbách hru opačného partu (tj. jeden žák nehraje soustavně
primo a naopak)

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





shrne pravidla kvalitní přípravy pro společnou hru
zohlední při interpretaci předávání tématu mezi oběma party
sleduje part spoluhráče, pohotově reaguje na neočekávané situace během
interpretace
dokončí započatý úkol, s jistotou zahraje svůj part

7. ROČ NIK ZAKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







využije zkušenosti ze hry z listu
je ohleduplný ke svému spoluhráči, např. při hře více rukama v jedné poloze
zahraje společně nastudovanou skladbu na koncertu
formuluje názor na vlastní výkon i výkon spoluhráče
koriguje společnou interpretaci po stránce technické i výrazové
přizpůsobí svou hru potřebám celkového vyznění interpretované skladby

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



samostatně nastuduje svůj part
v secondu citlivě pedalizuje s ohledem na part primo
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zhodnotí klady a nedostatky společné hry a navrhne řešení případných problémů v
souhře

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



spolupodílí se na výběru repertoáru
umí přijmout konstruktivní kritiku – vyjádří k ní své stanovisko

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



společně se spoluhráčem nastuduje skladbu a uplatní v ní veškeré osvojené znalosti a
dovednosti
hraje čtyřruční skladby různých stylových období a hudebních žánrů

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



dokáže si vybrat z různých nahrávek jedné čtyřruční skladby inspirativní momenty
pro vlastní interpretaci
vyjádří svůj názor na společnou interpretaci

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – IMPROVIZACE HUDEBNÍCH DOPROVODŮ
4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



umí popsat, z čeho se skládá akordová značka (písmeno, číslice, znaménko,
zkratka)



orientuje se mezi jednoduchými akordovými značkami (X, Xmi), které procvičuje na
daných příkladech a lidových, populárních písních (levá ruka hraje bas – písmeno
akordové značky a pravá ruka hraje melodii v akordické sazbě)

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



u lidových písní umí vytvořit dvojhlas a stylizuje doprovod v levé ruce podle druhu
skladby (Polka, Valčík): bas s přiznávkou jednohlasou či dvouhlasou
ovládá další akordové značky X6, Xmi6, X+, Xmi5b, Xsus
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6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



ovládá další akordové značky X7, Xmi7,
interpretuje jednoduché populární písně s akordovými značkami se správnou
stylizací doprovodu v levé ruce podle druhu skladby (Waltz, Tango, Boogie, POP)

7. ROČ NÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




ovládá další akordové značky Xmaj7, Xdim
interpretuje jednoduché populární písně s uvedenými akordovými značkami se
správnou stylizací doprovodu v levé ruce podle druhu skladby
umí vytvořit vedení „kráčejícího basu“ u harmonicky jednoduchých písní

1. – 2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



ovládá další akordové značky (X7/5b, Xmi7/5b , X+7, X7sus), které procvičuje na
daných příkladech a písních
ovládá stylizaci doprovodu v levé ruce u skladeb typu: swing, blues, cha, cha, cha,
rumba

3. – 4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




ovládá další akordové značky (X9, X9b, X9#, X+9#, X/X)
umí sám správně vytvořit doprovod k písni podle druhu skladby
dovede vytvořit v levé ruce „ kráčející bas“ u harmonicky složitějších skladeb

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ZÁKLADY VARHANNÍ A CEMBALOVÉ HRY
6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




zahraje jednodušší manuálovou skladbu varhanní technikou
zahraje jednoduché pedálové cvičení
orientuje se v základních varhanních rejstřících
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7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




rozlišuje specifika hry na varhany a na cembalo
používá při hře na varhany a cembalo barokní artikulaci
rozlišuje základní barokní ozdoby

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





interpretuje rytmicky slovo, říkadlo, píseň, předvede jednoduchou rytmickou hru ve
formě doprovodu či dvojhlasu
popíše a prakticky předvede rozdíl mezi taktem dvoudobým, třídobým a čtyřdobým
používá brániční dýchání, srozumitelně artikuluje, dokáže při sborovém zpěvu stejně
začít
ovládá hudební abecedu

2. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






na základě hry pozná vlastnosti tónu
zapíše houslový (pro violoncellisty basový) klíč, taktovou čáru, repetici
pozná, zapíše a zazpívá v rozsahu od c1 do c2
rozlišuje od sebe základní dynamické pojmy: piano, forte, crescendo, decrescendo
poslech hudby dokáže vyjádřit výtvarně

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:









interpretuje rytmus ve 2/4, 3/4, 4/4, C, 3/8, 6/8 taktu, tečku u noty, rytmické
ostinato
zapisuje jednoduché rytmy podle sluchu
zná pojem stupnice, tónina, akord (stupnice C, G, D, A, F dur)
sluchem určí celý tón a půltón, zazpívá a zapíše intonační modely ve známých
tóninách
ovládá znalost posuvek – technicky na klaviatuře a písemně ve stupnicích
čte a píše noty v houslovém klíči: g – g2 (violoncello v basovém klíči G – c1)
určí takt písně podle těžké doby
umí používat základní italské názvosloví (Allegro, Moderato, Lento, Presto),
dynamická znaménka (piano, mezzoforte, forte a jejich varianty) a způsob hry (legato
x ligatura, staccato)
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umí se slušně chovat při návštěvě koncertu

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:














rozlišuje všechny durové stupnice
zapisuje jednoduché melodie a transponuje je
vyjmenuje základní intervaly, na základě znalosti durových stupnic je tvoří a dokáže
je intonačně rozlišit
zná kvintakord dur a obraty, tvoří je a sluchově rozlišuje
čte a zapisuje noty v houslovém klíči (g – c3) a v basovém klíči (C – c1)
vyjmenuje názvy oktáv a lidských hlasů
umí používat solmizační slabiky
přečte a zatleská noty šestnáctinové, tečkovaný rytmus a synkopu
umí vyjmenovat mollové stupnice a rozlišit jejich druh s důrazem na citlivý tón
(aiolská, harmonická, melodická)
umí intonačně rozlišit stupnice dur a moll
vysvětlí pojem konsonance a disonance, part, partitura, hudební nástroje akordické a
melodické
vyjmenuje strunné nástroje smyčcové a drnkací
ovládá základní návyky chování posluchače reprodukované hudby

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:












tvoří základní intervaly ve všech tóninách a ovládá principy odvozených intervalů
pojmenuje a zapíše hlavní harmonické funkce a tvoří kadenci v základních tóninách
umí vysvětlit pojmy paralelní a stejnojmenná stupnice
zná 3 hudební klíče a v klíčích, ve kterých nehraje, zná informativně noty
podle zápisu reprodukuje tečkovaný rytmus, šestnáctinové hodnoty, ligaturu
vysvětlí pojmy italského názvosloví z oblasti dynamiky, agogiky a tempa
ze zápisu určí tóninu písně, skladby
rozezná obecně hudební formy: motiv, téma, věta, malá písňová forma
rozdělí hudební nástroje do skupin
pozná sluchem z ukázky jednotlivé nástroje
vnímá časově delší úseky poslechu a dokáže o hudbě mluvit

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






pojmenuje základní melodické ozdoby
přečte noty s dvojitými posuvkami a enharmonicky je zamění
na základě znalosti odvozených intervalů provádí obrat a výsledný interval
pojmenuje
na základě obratu intervalu určuje předznamenání všech mollových stupnic
tvoří doškálné kvintakordy
18
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umí rozlišit hudební pojmy: komorní hudba, symfonická hudba, klavírní výtah,
generální pauza, kontrapunkt, coda, improvizace
zná složení nástrojů ve smyčcovém kvartetu a dechovém kvintetu
zná pořadí slohových období a jim odpovídajících hudebních forem

5. ROČ NIK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:









na základě znalosti doškálných kvintakordů správně pojmenuje 7 druhů septakordů
zařadí dominantní septakord do kadence (informace o přísné harmonii)
rozezná druhy církevních stupnic (aiolská, dórská, frygická, lydická, mixolydická)
umí rozeznat a stručně v několika větách popsat základní charakteristiky
jednotlivých období dějin hudby (vznik hudby, primitivní kultury, exotická hudba,
antika, středověk, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, 20. století, vznik
jazzu a současnost)
umí vysvětlit pojmy hudební estetika, hudební kýč
sestaví imaginární program koncertu podle svého hudebního vkusu
kriticky hodnotí slyšené hudební dílo

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




vysvětlí a podrobně charakterizuje dějinné etapy vývoje hudby (vznik hudby; hudba
v pravěku; hudba ve starověku – Řecko, souvislost s filozofií, začátky hudební teorie,
první snahy o zápis hudby (Seikilova píseň), hudební nástroje; gregoriánský chorál;
neumatická a středověká písemná notace, nejstarší české hudební památky,
trubadúři a truvéři, vícehlas, Ars antiqua, Ars nova, chorální a menzurální notace;
česká hudba 13. a 14. století, renesance, notace, česká renesanční hudba, baroko,
rokoko, klasicismus, český klasicismus)
při poslechu nahrávek rozlišuje jednotlivá období hudební historie (od počátků
hudby po klasicismus), ve spolupráci s učitelem je schopen blíže hovořit o jejich
formách, popsat slyšené hudební nástroje a zařadit je druhově

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




vysvětlí a podrobně charakterizuje dějinné etapy vývoje hudby a přiblíží jejich
klíčové osobnosti (romantismus, český romantismus, verismus, Richard Wagner,
impresionismus, Pařížská šestka, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, expresionismus,
neoklasicismus, futurismus, atonalita, seriální hudba, aleatorika, punktualismus,
témbrová hudba, elektroakustická hudba, minimalismus, jazz, hudba současná)
při poslechu nahrávek rozlišuje jednotlivá období hudební historie (od romantismu
po současnou hudbu), ve spolupráci s učitelem je schopen blíže hovořit o jejich
formách, popsat slyšené hudební nástroje a zařadit je druhově
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



osvojuje si základní prvky hlasové a pěvecké techniky (správný nádech, zřetelná
artikulace)
ovládá základní poznatky z oblasti intonace, dynamiky a rytmu (intonace nápodobou,
rozlišení dynamických stupňů, rozlišení rychlého a pomalého tempa)

2. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ




reaguje na základní dirigentova gesta, zvládá společný nástup a konec skladby, změny
tempa a dynamiky podle gesta
veřejně vystupuje před obecenstvem
zpívá zpaměti

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




správně a přirozeně drží tělo při zpěvu
umí hospodařit s dechem
ovládá zásady správného pěveckého nádechu

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




umí zazpívat zpaměti lidové písně
používá přirozenou barvu hlasu v celém rozsahu skladby
reaguje na složitější sbormistrovská gesta

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





zpaměti zpívá složité lidové písně s klavírním doprovodem
zvládá hlasová cvičení v rozsahu pěti až šesti tónů
zpívá přirozeně bez forsírování
zvládá hlasová cvičení v rozsahu pěti až šesti tónů

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


zazpívá krátkou ukázku znělým hlasem v jeho přirozené dynamice
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chápe důležitost rozezpívání a reprodukuje odpovídající hlasová cvičení
užívá správný pěvecký dech, měkké nasazení tónu, sjednocování rejstříků
užívá a rozlišuje pěvecké vazby legato, tenuto a staccato
rozliší správnou a nesprávnou intonaci a opraví ji
dokáže posoudit zpěv druhých
vnímá zodpovědnost za kolektivní dílo

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





ve trojhlase je schopen zazpívat svůj hlas
uvolněně drží tělo při zpěvu
správně se nadechuje do bránice, přesně nasazuje počáteční tóny
čistě intonuje
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na varhany
Hra na klavír
Ansámblová praxe**
Komorní hra**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.

2. r.

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

1

1

1

1

1

1

1

PS/II

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1*

1*

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r.
4. r.
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
V 1. – 4. ročníku Základního studia I. stupně je výuka realizována podle učebních osnov předmětu Hra na klavír.
Výuku v předmětu Hra na klavír v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat
ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA VARHANY
5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








zvládá základní dovednosti při hře na nástroj
umí tvořit tón
orientuje se v základních varhanních rejstřících
používá při hře na manuál specifické technické prostředky varhanní hry
rozezná rozdíly mezi úhozy při hře na klavír a na varhany
při hře používá základní prvky pedálové techniky
pracuje při hře s pojmy artikulace, frázování, základní ozdoby
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6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








ovládá při hře skladeb větší nezávislosti rukou a nohou
využívá při hře získané dovednosti se zvláštním zřetelem k polyfonní hře
přečte jednoduchý notový zápis ve třech notových osnovách současně
navrhne základní registraci jednodušší skladby
rozpozná jednoduché barokní ozdoby (nátryl, mordent, trylek)
zahraje obtížnější cvičení pro sólový pedál
účastní se souborové hry

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




zahraje jednodušší skladby z listu
ovládá jednoduché změny manuálů
ovládá základy pedálové hry

1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





ovládá základní znalosti o varhanních rejstřících
ovládá jednoduché změny manuálů
rozezná rozdíly mezi úhozy při hře na klavír a na varhany
ovládá základy pedálové hry

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





navrhne registraci barokních skladeb a jednodušších skladeb vzniklých po roce 1830
hraje skladby z listu přiměřené jeho schopnostem
rozlišuje klavírní a varhanní techniku
dle svých schopností a zájmu se zapojuje do komorní hry

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




je schopen samostatně rejstříkovat jednodušší skladby
důsledně pracuje s artikulací
je schopen pomocí artikulace a frázování odlišit různá slohová období
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3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





samostatně nastuduje méně náročnou skladbu technicky, artikulačně i zvukově
podílí se na výběru repertoáru
zabývá se jednoduchým komplexním rozborem skladeb s důrazem na artikulační a
ornamentální zásady
ovládá základy výrazových prostředků – artikulace, frázování, agogika

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





orientuje se ve výstavbě kompozice
docílí naprosté nezávislosti rukou a nohou
je schopen zahrát triovou skladbu
doprovodí sólistu samostatně, registruje si sám doprovod, přizpůsobí se tempem

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA KLAVÍR
Vizte stranu 9.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 31.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA HOUSLE
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na housle
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.
1

2. r.
1

1

1

1

PS/II

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1
1
1

5. r.
1
1
1

6. r.
1
1
1

7. r.
1
1
1

1

1

1

1

1

1*

1*

1

1

1

1

1

1

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na housle v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke
vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA HOUSLE
1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK :






pojmenuje části houslí a smyčce
rozliší při poslechu rychlé a pomalé tempo
ovládá základní principy správného držení nástroje
pizzicatem zahraje na všech strunách
přečte v notovém zápisu základní hodnoty not
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2. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





zahraje na jedné struně v durovém prstokladu jednoduchou skladbičku
předvede hru na těžišti smyčce
zazpívá úvod známé lidové písně a poté ji ve stejném tempu přednese
rozpozná intonační nepřesnosti v předváděné hudbě

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






dodržuje správné držení houslí a smyčce
aplikuje durový a mollový prstoklad na lidových písních a na jednoduchých krátkých
skladbičkách
zahraje tyto přednesy pizzicato
rozliší charakter dvoudobého a třídobého taktu
vnímá rozdíl mezi veselou a smutnou náladou předváděných písní

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






si upevní správné držení nástroje vzhledem k fyzickému vývoji
přidá hru se sníženým prvním a zvýšeným třetím prstem
používá základní rozdělení smyku – celým smyčcem, jeho dolní a horní částí
a na těžišti
kombinuje hru détaché a legato
zvládne základní dynamiku – hru piano a forte, crescendo a decrescendo

3. ROČ NIK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






fixuje postoj při hře, správné držení nástroje – zejména v souvislosti s vývojem růstu
uplatní osvojené základní prvky hry ve zvolených skladbách
včlení do své hry obtížnější rytmické útvary – např. synkopy
tvoří čistý tón a sebereflexi při jeho poslechu
předvede výměny poloh dle systému pedagoga

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





dle svých individuálních možností předvede nácvik vibrata
vycházeje ze hry détaché předvede spiccato
hraní v polohách aplikuje na etudách a přednesových skladbách
korepetuje s klavírem a repertoár uplatňuje na interních a veřejných vystoupeních školy
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5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





předvede hru jednoduchých dvojhmatů, zejména tercií
nacvičené spiccato uplatní v etudách a v přednesových skladbách
rozvíjí všechny dosud nabyté dovednosti k hlubší interpretaci výrazových skladeb
předvede nácvik jednoduchých akordů

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





předvede základy řadového staccata
zvýší získanými technickými prvky hry svůj repertoár
prohloubí na základě svého mentálního vývoje interpretaci skladeb
vybere spolu s pedagogem látku k absolventskému vystoupení

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





předvede na vybrané látce všechny dosud zvládnuté základní technické prvky houslové
hry
vyjádří podle svých schopností a zralosti obsah interpretovaných skladeb
vystihne rozdíly slohových období a uplatní je ve hře
navštívením koncertů rozvine svoje hudební cítění a prohloubí vhled do různosti
stylových období a žánrů

1. ROČ NÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





pochopí a aplikuje správné držení nástroje
předvede na všech strunách hru pizzicato
fixuje durový a mollový prstoklad
kombinuje hru détaché a legato

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




zvládne základy flažoletů
aplikuje další dvojhmaty (sexty, oktávy) ve vybraných skladbách
navrhne způsob nácviku svého repertoáru
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2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





samostatně zvolí repertoár a obhájí jeho volbu (např. absolventský koncert)
zhodnotí svůj výkon na veřejných vystoupeních a využije vhodnou sebekritiku
ke zlepšení své úrovně
využije náročnější smyčcovou techniku, nejdříve v přípravných cvičeních
si tříbí svůj interpretační názor poslechem hry svých kolegů

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





navrhne prstoklady a smyky a objasní vlastní pohled na jejich volbu
uvědomí si důležitost tvoření kvalitního tónu, zejména v souvislosti s intonací
vybere a přehraje snazší skladbičky „prima vista“, zhodnotí jejich provedení
a navrhne eventuální nácvik

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





nastuduje skladby vyšší hmatníkové i smyčcové obtížnosti
skloubí všechny dosud dosažené dovednosti a uplatní je v připravovaném
absolventském repertoáru
poslouchá nahrávky špičkových interpretů a tříbí si svůj interpretační názor
uvědomuje si význam a funkci veškerého umění s ohledem na kultivování osobnosti
člověka, potažmo celé společnosti a umí o něm poučeně hovořit

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





ovládá správné sezení i postoj při hře
chápe jednoduchá dirigentská gesta pedagoga
poslouchá ostatní nástroje ve chvíli, kdy pedagog zkouší s nimi
dodržuje kázeň při zkouškách

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





dokáže přijmout rady starších kolegů v souboru
rozpozná intonační soulad s ostatními v souboru
koriguje rytmickou a tempovou nepřesnost ve svém hlase
zvládne základní dynamickou strukturu ve svém hlase
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6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





respektuje dynamiku v ostatních hlasech
používá požadované prstoklady a smyky, respektuje nádechy
přiladí se ke spoluhráčům v souboru
ovládá chování při veřejných vystoupeních (např. při společném nástupu a odchodu)

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





si samostatně naladí nástroj
ocení při dělených zkouškách výkony ostatních spolužáků
vyjmenuje pravidla domácí přípravy
uplatní všechny dosud osvojené dovednosti na koncertech souboru

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




rozpozná a reaguje na složitější gesta vedoucího pedagoga
si přeladí po dohodě s pedagogem během zkoušky nástroj
je schopen na požádání učitele hrát i jiný part v souboru

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





pomáhá při ladění nástroje mladším spoluhráčům
rozlišuje v partu, kdy má jeho hlas vůdčí a kdy doprovodnou úlohu
předvede kolegům, je-li vyzván, úroveň jím nacvičeného individuálního partu
pročte bez nástroje party ostatních nástrojů a orientuje se v nich

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK :





je nápomocen radou mladším kolegům ve skupině
zařadí připravovaný repertoár do kontextu slohového období
konzultuje se svými kolegy smyky a prstoklady / nádechy
zvládne jednoduché party „prima vista“

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



navrhne a zdůvodní prstoklady a smyky / nádechy
aktivně vystupuje při volbě souborového repertoáru na další vystoupení
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je vzorem při zkouškách a vystoupeních ostatním spoluhráčům
poslouchá nahrávky jiných souborů stejného složení, hodnotí jejich kvalitu a svůj úsudek
obhájí

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





ovládá správné sezení při hře
chápe jednoduchá dirigentská gesta pedagoga
poslouchá ostatní nástrojové
dodržuje kázeň při zkouškách

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





dokáže přijmout rady starších kolegů v souboru
rozpozná intonační soulad s ostatními v ansámblu
koriguje rytmickou a tempovou nepřesnost ve svém hlase
zvládne základní dynamickou strukturu ve svém hlase

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





respektuje dynamiku v ostatních hlasech
používá požadované prstoklady a smyky
přiladí se ke spoluhráčům ve skupině
ovládá chování při veřejných vystoupeních (např. při společném nástupu a odchodu)

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





si samostatně naladí nástroj
ocení při dělených zkouškách výkony ostatních spolužáků
vyjmenuje pravidla domácí přípravy
uplatní všechny dosud osvojené dovednosti na koncertech souboru

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



rozpozná a reaguje na složitější gesta vedoucího pedagoga
si přeladí po dohodě s pedagogem během zkoušky nástroj
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je schopen na požádání učitele působit i u jiného pultu v souboru / je schopen zpívat jiný
hlas ve vícehlasu v rámci svého hlasového oboru

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





pomáhá ladit nástroje mladším spoluhráčům
rozlišuje v partu, kdy má jeho hlas vůdčí a kdy doprovodnou úlohu
předvede kolegům, je-li vyzván, úroveň jím nacvičeného individuálního partu
pročte bez nástroje party ostatních nástrojů / dalších zpěváků a orientuje se v nich

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK :





je nápomocen radou mladším kolegům ve skupině
zařadí připravovaný repertoár do kontextu slohového období
konzultuje se svými kolegy smyky a prstoklady / nádechy
zvládne jednoduché party „prima vista“

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





navrhne a zdůvodní prstoklady a smyky / nádechy
aktivně vystupuje při volbě souborového repertoáru na další vystoupení
je vzorem při zkouškách a vystoupeních ostatním spoluhráčům
poslouchá nahrávky jiných souborů stejného složení, hodnotí jejich kvalitu a svůj úsudek
obhájí



VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.

31

Šk ol n í vzd ěl áv a cí p r o gr a m

Vzd ěl á v ac í o bs ah u m ě l ec ký ch o b orů

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VIOLONCELLO
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na violoncello
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.
1

2. r.
1

1

1

1

PS/II

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1
1
1

5. r.
1
1
1

6. r.
1
1
1

7. r.
1
1
1

1

1

1

1

1

1*

1*

1

1

1

1

1

1

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na violoncello v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke
vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA VIOLONCELLO
1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




vyjmenuje názvy částí violoncella a smyčce
je schopen správně postavit levou ruku postupně na všechny struny v základní poloze
ovládá správné držení nástroje

2. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


zahraje pizzicato v základní poloze všemi prsty
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provede správně tah smyčcem postupně na prázdných strunách a pak i s přidáním
prstokladu

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:










správně drží nástroj a má dobře postavení pravé i levé ruky
ovládá střídání prstů levé ruky ve druhé poloze (základní)
zahraje pizzicato
správně provádí tah celým smyčcem, dolní polovinou a horní polovinou
zahraje zpaměti jednodušší lidovou píseň smyčcem
zahraje stupnice a akordy C, G, D dur
čte a hraje notový zápis na struně D a A
čte a hraje noty d-d1 v basovém klíči
je schopen orientace ve směru stoupající a klesající melodie

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:









zahraje detaché, případně 2 noty legato
koriguje způsob tvoření tónu v pravé ruce
zahraje širokou polohu sníženou
zahraje stupnice a akordy B dur
čte a hraje notový zápis na všech strunách
čte a hraje noty v basovém klíči od C do d1
zvládá správné frázování u lidové písně
je schopen zazpívat si interval, který má zahrát

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





správně využívá základní návyky – držení těla u nástroje, postavení levé ruky v základní
poloze i v široké – snížené a zvýšené poloze na všech strunách
zvládá správné frázování drobných skladeb
uplatní základní dynamiku: forte, piano, mezzoforte, crescendo a decrescendo
umí rozlišit různou kvalitu tvoření tónu

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






zahraje 7. polohu na všech strunách
spojí správně výměny v levé ruce ve 2. – 7. poloze
předvede nácvik vibrata
ovládá čtyři a více not legato
zahraje staccato
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zahraje stupnice a akordy F dur, Es dur
orientuje se v notovém zápisu v prstokladu při změně polohy
vyjmenuje a vysvětlí intervaly

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








interpretuje skladby v rozmezí od 1. do 7. polohy
při výměnách poloh využívá vláčnost ruky
hraje s vibratem a tím obohacuje výrazové prostředky
využívá hladké výměny v pravé ruce
zahraje oktávové flažolety
zahraje jednoduché skladby z listu
rozliší a charakterizuje základní stylová období

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





využívá v levé ruce výměny do středních poloh
při výměnách dbá na vláčnost a uvolněnost ruky
hraje ve střední poloze
hraje zpaměti

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








hraje s palcovou polohou – přes flažolety a1, d1
využívá plynulé výměny do vyšších poloh
vyhledá ve svém nástroji barvu a kvalitu tónu
samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
zahraje z listu skladby přiměřené náročnosti
popíše základní členění a stavbu melodie a tím určí správné frázování hraných skladeb
vnímá odlišnosti výrazových prostředků hudby různých stylových období a žánrů,
dokáže je popsat a využít při vlastní interpretaci

1. ROČ NIK PŘ IPRAVNÉHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:








vyjmenuje názvy částí violoncella a smyčce
zahraje pizzicato v základní poloze všemi prsty
ovládá správné držení nástroje
má osvojeno správné držení nástroje i postavení pravé i levé ruky
ovládá střídání prstů levé ruky ve druhé poloze (základní)
zahraje pizzicato
správně provádí tah celým smyčcem, dolní polovinou a horní polovinou
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zahraje zpaměti jednodušší lidovou píseň smyčcem
zahraje stupnice a akordy C, G, D dur
čte a hraje notový zápis na struně D a A
čte a hraje noty d – d1 v basovém klíči
je schopen orientace ve směru stoupající a klesající melodie

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




koriguje tvoření a barvu svého tónu
využívá volného pohybu levé ruky po celém hmatníku a široké spektrum druhů smyků
vytváří si vlastní názor na slyšenou interpretaci skladeb a dokáže jej vhodně prezentovat
a obhájit

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




hraje s využitím smyku, staccata, spiccata
hraje legato a jeho plynulé propojení přes všechny struny
hraje v palcové poloze

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



zahraje smyk, řadové staccato
plynně propojuje výměny poloh nižších až po palcovou polohu

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší prstokladovou a smykovou problematiku
s přihlédnutím na výraz a interpretaci skladby
využívá své dosažené znalosti k samostatnému nastudování zadané skladby
obhájí svůj názor na frázování, dynamiku a agogiku dané skladby

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KONTRABAS
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na kontrabas
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Sborový zpěv**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

1. r.
1

1

1

Základní studium I. stupně

2. r.
1

1. r.
1

2. r.
1

1

1

1
1

PS/II

3. r.
1

4. r.
1
1
1

5. r.
1
1
1

6. r.
1
1
1

7. r.
1

1

1

1

1

1*

1*

1

1

1

1

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
6.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
7. Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
8. Výuku v předmětu Hra na kontrabas v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke
vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
9. PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
10. Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA KONTRABAS
1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




vyjmenuje názvy částí kontrabasu a smyčce
je schopen správně postavit levou ruku postupně na všechny struny v základní poloze
ovládá správné držení nástroje

2. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


zahraje pizzicato v základní poloze všemi prsty
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provede správně tah smyčcem postupně na prázdných strunách a pak i s přidáním
prstokladu

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:










správně drží nástroj a má dobře postavení pravé i levé ruky
ovládá střídání prstů levé ruky ve druhé poloze (základní)
zahraje pizzicato
správně provádí tah celým smyčcem, dolní polovinou a horní polovinou
zahraje zpaměti jednodušší lidovou píseň smyčcem
zahraje stupnice a akordy C, G, D dur
čte a hraje notový zápis na všech strunách
čte a hraje noty G1–H v basovém klíči
je schopen orientace ve směru stoupající a klesající melodie

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:









zahraje detaché, případně 2 noty legato
koriguje způsob tvoření tónu v pravé ruce
ovládá první polohu levé ruky
zahraje stupnice a akordy B dur a F dur
čte a hraje notový zápis na všech strunách
čte a hraje noty v basovém klíči od E1 do H
zvládá správné frázování u lidové písně
je schopen zazpívat si interval, který má zahrát

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





správně využívá základní návyky – držení těla u nástroje, postavení levé ruky v prvních
třech polohách na všech strunách
zvládá správné frázování drobných skladeb
uplatní základní dynamiku: forte, piano, mezzoforte, crescendo a decrescendo
umí rozlišit různou kvalitu tvoření tónu

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






zahraje 7. polohu na všech strunách
spojí správně výměny v levé ruce v 1. až 7. poloze
předvede nácvik vibrata
ovládá čtyři a více not legato
zahraje staccato
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zahraje stupnice a akordy F dur, Es dur
orientuje se v notovém zápisu v prstokladu při změně polohy
vyjmenuje a vysvětlí intervaly

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








interpretuje skladby v rozmezí od 1. do 7. polohy
při výměnách poloh využívá vláčnost ruky
hraje s vibratem a tím obohacuje výrazové prostředky
využívá hladké výměny v pravé ruce
zahraje oktávové flažolety
zahraje jednoduché skladby z listu
rozliší a charakterizuje základní stylová období

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





využívá v levé ruce výměny do středních poloh
při výměnách dbá na vláčnost a uvolněnost ruky
hraje ve střední poloze
hraje zpaměti

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








hraje s palcovou polohou – přes flažolety g, d
využívá plynulé výměny do vyšších poloh
vyhledá ve svém nástroji barvu a kvalitu tónu
samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
zahraje z listu skladby přiměřené náročnosti
popíše základní členění a stavbu melodie a tím určí správné frázování hraných skladeb
vnímá odlišnosti výrazových prostředků hudby různých stylových období a žánrů,
dokáže je popsat a využít při vlastní interpretaci

1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:








vyjmenuje názvy částí kontrabasu a smyčce
zahraje pizzicato v základní poloze všemi prsty
ovládá správné držení nástroje
má osvojeno správné držení nástroje i postavení pravé i levé ruky
ovládá střídání prstů levé ruky ve druhé poloze (základní)
zahraje pizzicato
správně provádí tah celým smyčcem, dolní polovinou a horní polovinou
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zahraje zpaměti jednodušší lidovou píseň smyčcem
zahraje stupnice a akordy C, G, A dur
čte a hraje notový zápis na struně D a G
čte a hraje noty D – H v basovém klíči
je schopen orientace ve směru stoupající a klesající melodie

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




koriguje tvoření a barvu svého tónu
využívá volného pohybu levé ruky po celém hmatníku a široké spektrum druhů smyků
vytváří si vlastní názor na slyšenou interpretaci skladeb a dokáže jej vhodně prezentovat
a obhájit

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




hraje s využitím smyku, staccata, spiccata
hraje legato a jeho plynulé propojení přes všechny struny
hraje v palcové poloze

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



zahraje smyk, řadové staccato
plynně propojuje výměny poloh nižších až po palcovou polohu

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší prstokladovou a smykovou problematiku
s přihlédnutím na výraz a interpretaci skladby
využívá své dosažené znalosti k samostatnému nastudování zadané skladby
obhájí svůj názor na frázování, dynamiku a agogiku dané skladby

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na kytaru
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.
1

2. r.
1

1

1

1

PS/II

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1
1
1

5. r.
1
1
1

6. r.
1
1
1

7. r.
1
1
1

1

1

1

1

1

1*

1*

1

1

1

1

1

1

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů.
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na kytaru v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat
ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA KYTARU
1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






pojmenuje a rozpozná jednotlivé části nástroje, vyjmenuje struny
vyjmenuje označení prstů pravé i levé ruky
sedí uvolněně
drží správně kytaru, užívá podnožku
dbá na správné postavení pravé a levé ruky

2. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA I. STUPNĚ


užívá rytmických obměn, chápe celé, půlové, čtvrťové a osminové noty
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zahraje jednohlasá cvičení nebo píseň zprvu na jedné a postupně na všech
melodických strunách

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:










drží správně kytaru, užívá podnožku, dbá na správné postavení pravé a levé ruky
hraje pravou rukou střídavým úhozem apoyando (hra dopadem) technická cvičení na
prázdných melodických strunách
užívá rytmických obměn, chápe celé, půlové, čtvrťové a osminové noty
rozlišuje mezi základními takty
orientuje se v první poloze na melodických strunách
zahraje jednohlasá cvičení nebo píseň zprvu na jedné a postupně na všech
melodických strunách
dokáže použít pohybovou sebereflexi
koordinuje pohyby obou rukou, hraje vázaně, zahraje jednohlasou stupnici
hraje palcem pravé ruky na prázdných basových strunách

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:













hraje s maximálně uvolněnou pravou rukou
hraje levou rukou na basových strunách, zvládá notaci v první poloze
chápe uspořádání hmatníku, chápe zvýšené a snížené tóny od tónů základních
používá prsty i (= ukazováček pravé ruky), m (= prostředník pravé ruky) na
basových strunách
určuje správně tóninu
hraje dvojhlas v kombinacích p (= palec pravé ruky), i, m nejprve melodicky,
postupně harmonicky s užitím prázdných basových strun
uvědomuje si dynamickou podřízenost doprovodu vůči melodii
zvládá způsob hry tirando (hra bez dopadu), hraje na prázdných strunách rozložený
akord
kombinuje úhozy tirando nebo apoyando, uvědomuje si užití těchto způsobů hry
hraje s prstokladovou kázní
dokáže při melodickém hraní tlumit prsty levé ruky proznívající vyšší prázdné struny
zvládá součinnost obou rukou, je rytmicky precizní

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






soustavně pokládá prsty levé ruky k pražcům
zvládá bezpečně notaci do pátého pražce, přenáší konkrétní tón na nižší struny
ovládá základní dynamiku p – mf – f
používá rejstřík sul ponticello
určí tóninu, přednesové značení
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orientuje se v repeticích, zná příkazy prima a seconda volta, da capo al fine
hraje v základních kadencích čtyřhlasé akordy, ovládá základní sérii akordových
značek dur a moll
dle individuálních možností hraje malé barré
rozvíjí v technických cvičeních dovednosti prsteníku (a prstu) pravé ruky
chápe takty jednoduché a složené
hraje v rychlejších tempech, chápe ligaturu, zvládá synkopickou rytmizaci
dále kombinuje úhozy tirando nebo apoyando, rozlišuje dynamiku melodie a
doprovodu
tlumí přeznívající prázdně struny, správně frázuje
dle individuálních možností pěstuje nehty
učí se ladit nástroj
zahraje zpaměti krátkou přednesovou skladbu

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



















orientuje se na hmatníku do dvanáctého pražce
užívá dynamiku crescendo a decrescendo
orientuje se podle příkazů da capo al segno a poi coda
chápe frázi, užívá ritardando
hraje kadence s použitím malého barré, chápe harmonický vztah T – S – D
užívá akordy k doprovodu písní
užívá techniku arpeggio
hraje a chápe triolu a sextolu
dle individuálních možností hraje velké barré
používá výměny levé ruky po struně a větší skoky
chápe složené takty a je schopen určit správnou akcentaci
zvládá synkopickou rytmizaci, učí se triolové frázování
naladí si nástroj
je schopen kombinovat různé techniky, rozlišuje dynamiku melodie a doprovodu
dle individuálních možností hraje s nehty na pravé ruce a učí se je správně upravovat
je schopen sebereflexe při domácí přípravě
hraje zpaměti etudu i přednesovou skladbu
dle individuálních možností veřejně vystupuje

5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








pomocí technických cvičení předvede obratnost a nezávislost prstů levé ruky
pomocí rozkladových etud zahraje s kombinací prstů pravé ruky
užívá terasovitou dynamiku, crescendo a decrescendo
chápe frázi, užívá ritardando a accelerando
hraje kadence s použitím velkého barré
užívá čtyřhlasé i vícehlasé akordy k doprovodu písní
užívá přirozené flažolety nad dvanáctým a sedmým pražcem
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cvičí legáta odtahem a příklepem (sestupná a vzestupná)
hraje skladby různých slohových období
rozlišuje hru portamento a staccato
zvládá synkopickou rytmizaci, učí se triolové frázování
rozlišuje mezi skladbami různých slohových období včetně hudby současné
populární
hraje z listu
cvičí svoji hudební paměť, hraje zpaměti etudu i přednesovou skladbu
cvičí technické a výrazové prvky glissando, vibrato, tamboru (= poklep po struně)

6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:

















užívá pro nácvik rychlejších temp tečkovaných rytmů
zadanou látku je schopen hrát v rychlejších tempech
etudy, které to umožňují, obměňuje rytmicky i způsobem hry v pravé ruce
hraje kadence s použitím velkého barré a transponuje je po celém hmatníku
hraje kadence ve dvou obratech
užívá přirozené flažolety nad dvanáctým a sedmým pražcem a pátým pražcem
dle možností užívá legáta odtahem a příklepem
hraje skladby různých slohových období včetně současné populární hudby
rozlišuje hru tenuto, portamento a staccato
užívá triolové frázování, učí se artikulaci blues případně jazzových skladeb
dle individuálních možností se zapojuje do komorní hry
cvičí se ve hře z listu a v pohotové orientaci po hmatníku
dbá na vyrovnanost a kvalitu tónu
využívá technické a výrazové prvky glissando, vibrato, tamboru
využívá při hře nástrojových rejstříků sul tasto, sul ponticello
ovládá melodické ozdoby nátryl a mordent

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:














užívá vhodně vibrato
zadanou látku je schopen hrát v odpovídajících tempech
transponuje barré hmaty po celém hmatníku a umí je pojmenovat
hraje kadence ve dvou obratech
užívá legáta odtahem a příklepem
dle individuálních možností se zapojuje do komorní hry
hraje melodické ozdoby nátryl a mordent
hraje melodické ozdoby obal, skupinku, trylek
používá umělé flažolety
popíše, jak vznikají přirozené flažolety
chápe rozdíl mezí notací a interpretaci jazzové hudby
chápe jednodušší hudební formy
využívá při interpretaci agogiky
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je schopen zodpovědné domácí přípravy, uvědomuje si odlišnosti interpretace
jednotlivých slohových období
dle individuálních možností veřejně vystupuje, připravuje se na své absolventské
vystoupení

1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:













drží správně kytaru, užívá podnožku
dbá na správné postavení pravé a levé ruky
hraje levou rukou na basových strunách, zvládá notaci v první poloze
chápe uspořádání hmatníku, chápe zvýšené a snížené tóny od tónů základních
používá prsty i (= ukazováček pravé ruky), m (= prostředník pravé ruky) na
basových strunách
soustavně pokládá prsty levé ruky k pražcům
zvládá bezpečně notaci do pátého pražce, přenáší konkrétní tón na nižší struny
ovládá základní dynamiku p – mf – f
pomocí technických cvičení předvede obratnost a nezávislost prstů levé ruky
pomocí rozkladových etud zahraje s kombinací prstů pravé ruky
užívá terasovitou dynamiku, crescendo a decrescendo
chápe frázi, užívá ritardando a accelerando

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





zvládá nástroj v celém rozsahu hmatníku
hraje vyrovnaně, s kvalitním tónem
hraje s dynamikou
používá s jistotou a rychlostí pasážovou a rozkladovou techniku

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ







používá tremolo a rasquado
jako frázovací prvek používá legata
hraje melodické ozdoby
pro barevnost hry využívá rejstříky nástroje
hraje čtyřhlasé akordy
hraje intervalové stupnice

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ




hraje umělé flažolety
vysvětlí menší hudební formy
při interpretaci využívá agogiky
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hraje skladby různých slohových období včetně kvalitních transkripcí soudobé
jazzové, a populární hudby

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ






hraje suverénně z listu
je schopen zodpovědné domácí přípravy, tvoří si svůj názor na interpretaci
pečuje o nehty
rozšiřuje si svůj hudební vkus a rozhled poslechem nejen kytarových skladeb
dle individuálních možností veřejně vystupuje (absolventské vystoupení)

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA HARFU
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na harfu
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.

2. r.

1

1

1

PS/II

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1
1
1

5. r.
1
1
1

6. r.
1
1
1

7. r.
1
1
1

1

1

1

1

1

1*

1*

1

1

1

1

1

1

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuka v předmětu Hra na harfu je realizována až od 1. ročníku Základního studia I. stupně.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA HARFU
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






rozlišuje různé typy harf od nejmenší (22–26 strun) až po pedálovou harfu
dokáže správně držet nástroj, umí vytvořit tón a správně drží obě ruce
hraje vyrovnaně stupnice (děleně, pak v jedné oktávě)
umí si naladit harfu
hraje jednoduché písně podle sluchu

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



volně drží obě ruce a správně sedí u nástroje
užívá dynamiku při veškeré hře
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rozumí jednoduchému frázování
orientuje se v notovém zápisu (v houslovém i basovém klíči)
je schopen zahrát jednoduché národní písně s doprovodem základních harmonických
funkcí (T – D)
zahraje jednoduchou skladbu zpaměti

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





při hře stupnic používá rytmických variací, akcentování jednotlivých prstů
hraje rozložený akord s obraty a pasáže
uplatní arpeggio a secco při hře trojzvuků
zvládá přednesové vyjádření skladeb

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




ovládá prstovou techniku střední obtížnosti, tj. zahraje arpeggio a flažolety
vyjmenuje i zahraje dominantní septakordy a jejich obraty
reprodukuje písně s jednoduchým harmonickým doprovodem, užívá kadence

5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





zvládá hru stupnic a akordů ve dvou oktávách a v různých rytmických obměnách
při hře užívá složitějších rytmických modelů
předvede kultivovaný tón a vyrovnanost hry
suverénně vystupuje na veřejnosti

6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




dokáže zahrát pasážová cvičení (rozklady obratů septakordů)
hraje v souhře 2 a více harf
používá složitější harmonické kadence

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



zvládne zahrát techniku pres de la table (hra u desky)
v případě možnosti koncertní harfy ovládá pedálový systém a zvládá mollové
stupnice s pomocí pedálu
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1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






rozlišuje různé typy harf od nejmenší (22–26 strun) až po pedálovou harfu
dokáže správně držet nástroj, umí vytvořit tón a správně drží obě ruce
hraje vyrovnaně stupnice (děleně, pak v jedné oktávě)
užívá dynamiku při veškeré hře
ovládá prstovou techniku střední obtížnosti, tj. zahraje arpeggio a flažolety

1. – 2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





používá široké arpeggio, široký rozklad
ovládá pedálovou harfu, hraje na ni jednoduché skladby
ovládá hru flažoletů a glisand
ovládá způsob hry etouffée, bisbigliando, sons pincés, sons xylo

3. – 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



hraje enharmonické tóny
zvládá interpretaci různých období a profiluje se ve skladbách volených podle
vlastního zájmu

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na zobcovou
flétnu
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

PS/II

1. r.

2. r.

1. r.

2. r.

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

1. r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1*

1*

1

1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r.
4. r.
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na zobcovou flétnu v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat
ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




má základní představy o vlastnostech tónu (výška, délka, dynamika)
ovládá základní nasazení
dokáže opakovat elementární rytmické modely v sudém taktu

2. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


ovládá základní nasazení tónu jazykem
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hraje v celých, půlových, čtvrťových notách
seznamuje se s bráničním dýcháním

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





ovládá správný postoj a držení nástroje, poloze zobce na rtu
ovládá základní nasazení tónu jazykem
hraje v celých, půlových, čtvrťových notách
předvede cvičení upevňující brániční dýchání

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:















vědomě pracuje s dechem
hraje rovným tónem
zřetelně artikuluje
udržuje si při hře správný postoj
ovládá tónový rozsah c1 – f2
hraje v osminových hodnotách
hraje v celém a tříčtvrťovém taktu
předvede tvorbu tónů
dokáže zahrát jednoduchou lidovou píseň s doprovodem klavíru
ovládá nasazení a ukončení tónů
hraje tenuto a legato
dýchá podle předepsaných znamének
orientuje se ve hmatech fis1, b1
zahraje elementární přednesovou skladbu s doprovodem klavíru

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:












hraje ve správném vzpřímeném a uvolněném postoji
zdokonaluje práci s výdechem
má zvládnuté základy bráničního dýchání
orientuje se v hmatech cis2, gis2
zvládá funkci levého palce
hraje přefukované tóny, tónový rozsah je do g2
orientuje se v oktávách
hraje v taktech 4/4, 3/4, 2/4, 3/8
rozlišuje tenuto, staccato, legato
podle svých schopností dokáže zpaměti zahrát skladbu alespoň na úrovni jednoduché
lidové písně
rozeznává nálady smutně-vesele, dokáže je na základě získaných dovedností
interpretovat
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hraje s rytmickou přesností
hraje přednesovou literaturu s doprovodem klavíru nebo s jiným nástrojem

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








kontroluje při hře stupnice intonační čistotu
chápe základní melodické fráze
zvládá rozsah tónů do a2
vnímá rozdílnost zvuku při změně rejstříku
hraje rytmus čtvrtka s tečkou + osmina
používá melodické ozdoby (nátryl, mordent)
dokáže zahrát svůj hlas při souhře s dalším nástrojem

5. ROČ NÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:










hraje s vyspělejší tónovou kulturou a intonační představou
hraje stupnice v různých artikulacích
zvládá rozsah do b2
rozvíjí prstovou techniku
hraje v šestnáctinových hodnotách
vnímá metrum skladby
začíná používat jednoduché melodické ozdoby (příraz, odraz)
uplatňuje správnou intonaci při souhře
podle svých schopností a tělesných dispozic může začít s hrou na altovou zobcovou
flétnu

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







dbá na to, aby zvuková stránka projevu byla na dobré úrovni, tón plný, zvučný, kulatý
zvládá rozsah do h3
hraje bez kazů ve vysokém rejstříku
hraje v rytmických útvarech osmina s tečkou + šestnáctina, triola
hraje jednoduché trylky a trylky s oporou
je schopen uplatnit se v souborové hře

7. ROČ NIK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





ovládá diatonicky celý rozsah nástroje
hraje zvukově vyrovnaně ve všech rejstřících nástroje
artikuluje zřetelně, ale jemně
zvládá hru v taktech 6/8, 9/8, 12/8, 2/2
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reprodukuje složitější rytmické útvary, synkopu, triolu, obrácený tečkovaný rytmus
využívá tempové rozlišení, dynamiku, frázování, agogiku
rozumí základním hudebním výrazovým pojmům
v rámci svých možností je schopen zahrát přiměřeně obtížné skladby různých stylových
období a žánrů a orientovat se v nich
v rámci získaných dovedností dokáže samostatně nastudovat zadanou skladbu
uplatňuje se v komorní a souborové hře

1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:








učí se správnému postoji a držení nástroje, poloze zobce na rtu
učí se technice nádechu a výdechu
si osvojuje základní nasazení tónu jazykem a hru legato
hraje v celých, půlových, čtvrťových a osminových notách
hraje rovným tónem
ovládá tónový rozsah c1 – f2
dokáže hrát svůj hlas při souhře s dalším

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






používá dechovou oporu
hraje zdravým, rovným tónem
melodii frázuje logicky a zřetelně
vnímá základní stylové rozdíly mezi skladbami různých epoch
uplatňuje se v komorní a souborové hře

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






hraje stupnice v melodicko-rytmických variacích
analyzuje své technické nedostatky
hraje z listu
v rámci svých možností využívá k interpretaci i ostatní druhy zobcových fléten
uplatňuje se v komorní a souborové hře

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






koordinuje prsty a jazyk
samostatně navrhuje artikulační možnosti dané skladby
hraje všechny melodické ozdoby
uplatňuje se v komorní a souborové hře
předvede intonačně čistou hru odpovídající jeho předpokladům
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4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:












pracuje s barvou a intonací v celém rozsahu nástroje, uplatňuje všechny získané znalosti
a dovednosti
ovládá hru složitějších rytmických útvarů a melodických ozdob v celém rozsahu nástroje
dokáže řešit technicky obtížné pasáže
v zadané skladbě samostatně řeší problematiku frázování, dýchání a výrazu
rozlišuje stylová období a žánr
vyhledá podle svého výběru novou skladbu
seznamuje se s různými interpretačními přístupy
hodnotí na základě svých zkušeností výkony jiných interpretů
podle možností se aktivně zapojuje do souborů různého nástrojového obsazení
odpovědně se podílí na kvalitní přípravě i výsledném interpretačním provedení skladeb
uplatňuje základní znalosti o péči a údržbě nástroje

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA FLÉTNU
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na flétnu
Hra na zobcovou
flétnu
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.

2. r.

1

1

1

1

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

PS/II

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1*

1*

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na zobcovou flétnu v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat
ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA FLÉTNU
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






používá a umí popsat princip brániční opory
předvede správný postoj a správné držení rukou
předvede tvorbu tónu
umí zahrát v rozsahu tetrachordu levé ruky
hraje jednoduchou lidovou píseň s doprovodem klavíru
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2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






ovládá hmaty tónů od c1 do c2
hraje tenuto a legato
dýchá podle předepsaných znamének
orientuje se v hmatech fis1, cis2, gis1, b1
zahraje elementární přednesovou skladbu s doprovodem klavíru

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






předvede intonačně čistou hru odpovídající jeho předpokladům
zná noty a hmaty do h3 v diatonickém postupu
předvede zvukovou vyrovnanost rejstříků
předvede hru s dynamikou odpovídající jeho fyzickým možnostem
hraje přednesovou literaturu s doprovodem klavíru nebo s jiným nástrojem

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








ovládá rychlý nádech a pomalý výdech, používá vědomě brániční dechovou oporu
ovládá stupnice do 4 křížků a do 4 bé s T5 v rozsahu dvou oktáv
hraje legato a staccato s rytmickou precizností
předvede odpovídající zvukovou vyrovnanost rejstříků od c1 do d3
dodržuje veškerá frázovací, dynamická a tempová označení v hudebním textu
předvede zvládnutí jednoduchého staccata
je schopen zvládnout etudy a přednesové skladby s čistou intonací a přednesem,
který odpovídá jeho věku

5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








umí interpretovat skladby různých hudebních žánrů
tónový rozsah má rozšířen do a3 v chromatickém postupu
předvede částečné zvládnutí vibrata
hraje všechny durové stupnice s příslušnými akordy přes dvě oktávy
hraje mollové stupnice do 5 křížků a 5 bé s T5 v rozsahu dvou oktáv
předvede dvojité staccato
ovládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu

6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


uplatňuje při hře vibrato
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tónový rozsah má rozšířen do c4
ovládá celotónovou a chromatickou stupnici v rozsahu celého nástroje
ovládá intonačně čistou hru odpovídající jeho možnostem
samostatně je schopen vypracovat frázování a dynamiku v zadaných skladbách
zná a umí interpretovat nejčastější melodické ozdoby

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:










je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu
umí si vytvořit artikulaci, nádechy, rytmický přehled
orientuje se v základním slohovém rozlišení skladeb
hraje v celém tónovém rozsahu nástroje
umí reprodukovat složitější rytmické útvary
ovládá hru z listu přiměřeně obtížných skladeb
je schopen předvést znalost všech dur a moll stupnic s příslušnými akordy
uplatňuje se v komorní nebo souborové hře
studium ročníku ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou absolventskou
zkouškou

1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





ovládá rychlý nádech a pomalý výdech, používá vědomě brániční dechovou oporu
ovládá stupnice do 4 křížků a do 4 bé s T5 v rozsahu dvou oktáv
hraje legato a staccato s rytmickou precizností
tónový rozsah má rozšířen do a3 v chromatickém postupu

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



je schopen samostatně studovat zadané skladby a diskutovat o případných
problémech s pedagogem nebo se spolužákem
osobitě interpretuje náročnější díla české a světové literatury

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




je schopen samostatně měnit barvu tónu
ovládá rozsah nástroje v chromatickém postupu od c1 do c4 (cis4, d4)
ovládá pravidla odborné péče o nástroj
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3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



je schopen samostatně studovat zadané skladby a diskutovat o nich
umí interpretovat všechny dur a moll stupnice, celotónovou a chromatickou včetně
příslušných akordů minimálně v rozsahu dvou oktáv a rychlejším tempu v přesném
rytmu a s jistou intonací

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




používá posluchačské zkušenosti k precizaci vlastního názoru na hudbu
zná technickou a přednesovou literaturu všech stylových období
samostatně vyhledává skladby podle svého výběru, dokáže o nich hovořit a
interpretovat je

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Vizte stranu 51.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA HOBOJ
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na hoboj
Hra na zobcovou
flétnu
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.

2. r.

1

1

1

1

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

PS/II

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1*

1*

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na zobcovou flétnu v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat
ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA HOBOJ
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








popíše jednotlivé díly nástroje a jeho základní údržbu
umí manipulovat se strojkem
hraje ve správném vzpřímeném postoji, nástroj drží uvolněně bez křečí
provádí dechová cvičení (brániční dýchání)
tvoří a nasazuje tón (slabika tý, případně tá)
pravidelně se doma připravuje
zvládá rozsah tónů d1 – d2
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2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







provádí dechová cvičení (brániční dýchání)
hraje tenuto, legato, staccato
hraje v rozsahu c1 – g2, zatím bez předznamenání
na krátkém hudebním příkladu demonstruje rozvoj hudební představivosti a paměti a
zároveň prokáže také své intonační a rytmické cítění
hraje s učitelem
hraje s dalším nástrojem

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:










provádí dechová cvičení (brániční dýchání)
nasazuje tón (tenuto, legato, staccato)
na krátkém hudebním příkladu předvede kultivovaný tón (barvu)
hraje v rozsahu c1 – h2, včetně fis1 a b1
rozvíjí cit pro melodii a stavbu fráze
rozlišuje mezi různými výrazy skladby (vesele, smutně)
při hře uplatňuje a rozvíjí hudební představivost a paměť
hraje zpaměti, hraje s učitelem, hraje s dalším nástrojem
umí zahrát stupnice C, G, D, F dur a tónický kvintakord

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:









zdokonaluje dosud ovládnuté brániční dýchání
umí jemně nasadit tón a hraje kultivovaně (barevně)
pracuje na intonační stabilitě tónů
ovládá rytmické cítění a vnímání metra skladeb
umí pracovat s dynamikou, dokáže postavit hudební frázi
používá melodické ozdoby (nátryl, mordent)
hraje s klavírem
zapojuje se do komorních souborů s ohledem na své schopnosti

5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:










ovládá brániční dýchání
rozvíjí kulturu tónu
rozvíjí prstovou techniku
zdokonaluje techniku nasazení (tenuto, legato, staccato, portamento),
hraje v rozsahu b – d3
pracuje s dynamikou
zdokonaluje intonační představivost (oktávy)
používá melodické ozdoby (nátryl, mordent, trylek)
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hraje z listu, hraje s klavírem
zapojuje se do komorních souborů

6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








pracuje na prodloužení dechové výdrže
rozvíjí kulturu tónu a prstovou techniku
jemně nasazuje tón v mezzopianu
zdokonaluje způsob nasazení staccata
pracuje s dynamikou
zdokonaluje intonační představivost (oktávy)
používá melodické ozdoby (nátryl, mordent, trylek, příraz)

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






nadále rozvíjí prstovou techniku
jemně nasazuje tón v pianu
zdokonaluje nasazení staccata
zdokonaluje intonační cítění (kvinty, oktávy)
používá melodické ozdoby (nátryl, mordent, trylek, odraz, příraz, zátryl)

1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:







částečně používá brániční dýchání
hraje v rozsahu c1 – e3
hraje ve správném, vzpřímeném postoji, nástroj drží uvolněně, bez křečí
nasazuje tón na slabiku tý, tá
hraje v celých, půlových, čtvrťových a osminových notách
popíše nástroj, umí manipulovat se strojkem

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:










umí pracovat s barvou tónu
zdokonaluje nasazení tónu, intonaci a rozšiřuje dynamické dovednosti ve všech polohách
prohlubuje orientaci ve složitějších rytmických útvarech
zrychluje jednoduché staccato
studuje orchestrální nebo souborové party přiměřené obtížnosti
zdokonaluje hru z listu
prohlubuje hudební paměť
postupně se seznamuje s frázováním a prací na výrazu a interpretačním pojetí skladby
zapojuje se dle možností do souborů různého obsazení
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2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:







používá hudební paměť ke zvládnutí složitějších partů
zvládá jednodušší orchestrální party
zdokonaluje hru z listu
částečně frázuje a vyslovuje v taneční a beatové hudbě
je schopen samostatně pracovat na studované skladbě
aktivně se zapojuje do souborů různých obsazení

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






zrychluje jednoduché staccato, dle potřeby se seznamuje se staccatem dvojitým
hraje z listu
popíše odlišnosti různých hudebních stylů
studuje orchestrální party
aktivně se zapojuje do souborů různých obsazení a žánrů

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:







uplatňuje všechny doposud získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje
ovládá hru složitějších rytmických útvarů a melodických ozdob
je schopen samostatné orientace ve skladbě, dokáže řešit technicky obtížné pasáže, u
studovaných skladeb řeší problematiku dýchání, frázování a výrazu
hraje kvalitním tónem, pracuje s barvou tónu, dynamikou a intonací v celém rozsahu
nástroje
je schopen řešit rozdíly mezi skladbami různých stylových období a žánrů
studuje nové skladby a seznamuje se s různými interpretačními přístupy, na základě
svých zkušeností se snaží výkony interpretů hodnotit

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Vizte stranu 51.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLARINET
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na klarinet
Hra na zobcovou
flétnu
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.

2. r.

1

1

1

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

PS/II

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1*

1*

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na zobcovou flétnu v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat
ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA KLARINET
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








hovoří o historii nástroje a jednotlivých jeho dílech, jeho držení a umí popsat jednotlivé
části
používá základní principy bráničního dýchání
hraje dlouhé rovné tóny
zná správný postoj, stavbu nátisku a nasazení
spočítá jednoduchý rytmus
dokonale zvládne šalmajový rejstřík
ovládá základy hry ve dvou
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rozvíjí kvalitu tónu
hraje jednoduché skladby a lidové písně s doprovodem zpaměti

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:









používá staccata a legata
hraje základní dynamiky: p, mf, f
hraje v rozsahu do g2
kontroluje vyrovnanost a lehkost prstů a dýchání
interpretuje jednoduché rytmické modely
ovládá zpaměti durové stupnice do dvou křížků a bé
vystupuje s doprovodem klavíru zpaměti
orientuje se v malíkových hmatech

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







rozlišuje dynamiku (mp, mf, ff, fff)
hraje v rozsahu do c3
zrychluje hru staccato a prstovou techniku
používá výrazové prostředky (dynamika, agogika)
nacvičuje lehčí melodické ozdoby
zvládá rychlejší hru stupnic, čtení v taktech alla breve, osminových apod.

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






používá jednoduchou transpozici do C hlasů
ovládá těžší melodické ozdoby
vkládá do hry vlastní interpretační představu a umí o ní hovořit
cvičí oktávové transpozice na jednoduchých lidových písních
hraje všechny stupnice dur, moll, včetně kvintakordů jejich obratů, chromatickou
stupnici

5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





dbá na čistou intonaci
dokáže si sám vyhledat a nastudovat lehčí skladby
hraje v rozsahu do e3
orientuje se v základních hudebních stylech (baroko, klasicismus ad.)
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6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





hraje sytým, kvalitním tónem
ovládá jazzové rytmy a základy improvizace
rozšiřuje rozsah do g3
hraje samostatně v různých hudebních souborech

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







hraje vybrané stupnice v různých artikulacích a intervalech včetně akordů
je schopen samostatně nastudovat vybranou skladbu
interpretuje přiměřeně obtížné skladby
zvládá hru z listu
umí transponovat do C hlasu a A hlasu
ovládá běžné melodické ozdoby

1. – 2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



samostatně řeší problematiku nástrojové techniky včetně základní péče o nástroj
samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



využívá získaných vědomostí a zkušeností k samostatnému studiu nových skladeb a
k vyhledávání skladeb podle vlastního výběru
je schopný se uplatnit jako samostatný a pohotový hudebník, sólově či v komorním
nebo orchestrálním uskupení a podílí se na vytváření společného zvuku, výrazu a
intonaci prováděných skladeb

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ



je schopen popsat různé typy klarinetů včetně atypických
improvizuje na jednoduché téma

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Vizte stranu 51.
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA SAXOFON
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na saxofon
Hra na zobcovou
flétnu
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Sborový zpěv**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.

2. r.

1

1

1

1

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

PS/II

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1*

1*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na zobcovou flétnu v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat
ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA SAXOFON
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







hovoří o historii nástroje a jednotlivých jeho dílech, jeho držení a umí popsat jednotlivé
části
používá základní principy bráničního dýchání
hraje dlouhé rovné tóny
zná správný postoj, stavbu nátisku a nasazení
spočítá jednoduchý rytmus
ovládá základy hry ve dvou
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rozvíjí kvalitu tónu
hraje jednoduché skladby a lidové písně s doprovodem zpaměti
hraje v rozsahu c1 – cis2

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








používá staccata a legata
hraje základní dynamiky: p, mf, f
kontroluje vyrovnanost a lehkost prstů a dýchání
interpretuje jednoduché rytmické modely
ovládá zpaměti durové stupnice do dvou křížků a bé
vystupuje s doprovodem klavíru zpaměti
orientuje se v malíkových hmatech

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







rozlišuje dynamiku (mp, mf, ff, fff)
hraje v rozsahu do c3
zrychluje hru staccato a prstovou techniku
používá výrazové prostředky (dynamika, agogika)
nacvičuje lehčí melodické ozdoby
zvládá rychlejší hru stupnic, čtení v taktech alla breve, osminových apod.

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





ovládá těžší melodické ozdoby
vkládá do hry vlastní interpretační představu a umí o ní hovořit
cvičí oktávové transpozice na jednoduchých lidových písních
hraje všechny stupnice dur, moll, včetně kvintakordů jejich obratů, chromatickou
stupnici

5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





dbá na čistou intonaci
dokáže si sám vyhledat a nastudovat lehčí skladby
hraje v rozsahu do e3
orientuje se v základních hudebních stylech (baroko, klasicismus ad.)
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6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





hraje sytým, kvalitním tónem
ovládá jazzové rytmy a základy improvizace
rozšiřuje rozsah do f3
hraje samostatně v různých hudebních souborech

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






hraje vybrané stupnice v různých artikulacích a intervalech včetně akordů
je schopen samostatně nastudovat vybranou skladbu
interpretuje přiměřeně obtížné skladby
zvládá hru z listu
ovládá běžné melodické ozdoby

1. – 2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



samostatně řeší problematiku nástrojové techniky včetně základní péče o nástroj
samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



využívá získaných vědomostí a zkušeností k samostatnému studiu nových skladeb a
k vyhledávání skladeb podle vlastního výběru
je schopný se uplatnit jako samostatný a pohotový hudebník, sólově či v komorním
nebo orchestrálním uskupení a podílí se na vytváření společného zvuku, výrazu a
intonaci prováděných skladeb

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ



je schopen popsat různé typy saxofonů
improvizuje na jednoduché téma

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Vizte stranu 51.
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na trubku
Hra na zobcovou
flétnu
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Sborový zpěv**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.

2. r.

1

1

1

1

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

PS/II

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1*

1*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na zobcovou flétnu v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat
ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA TRUBKU
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






ovládá základy dechové techniky
dbá na uvolněný postoj, správně drží nástroj
umí nasazovat a zakončovat tón, umí používat jazyk
rozlišuje dvou, třídobý a čtyřdobý takt
umí zahrát jednoduchou píseň
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2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







hraje jednoduchý tečkovaný rytmus
dodržuje správné návyky – klidný nádech, prodloužený výdech, držení nástroje,
nasazování tónů
hraje stupnice do dvou křížků a dvou bé
zahraje jednoduché lidové písně s doprovodem klavíru
správně tvoří tón ve rtech, nasazuje nátrubek na rty
hraje v rozsahu a – g1
3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:






rozlišuje dynamiku (p – mf – f)
hraje v rozsahu a – c2
nasazuje tóny na slabiku ta, ty, da, dy
hraje etudy a technická cvičení pro začátečníky (Kolář, Vajgl)
hraje krátké skladby s doprovodem klavíru nebo CD
4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:









hraje v rozsahu g – e2
zvládá durové stupnice a kvintakordy v základním tvaru do 3# a 3b
zahraje legato a staccato v jednoduchých technických cvičeních a přednesových
skladbách
při hře uplatňuje základní dynamiku (p – mf – f)
dokáže použít základní agogiku hry
hraje v 3/8 a 6/8 taktu, chápe synkopy
zahraje zpaměti jednoduchou lidovou píseň
zahraje lidové písně a jednoduché přednesové skladby s doprovodem
5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:









hraje v rozsahu g – g2
ovládá durové stupnice a rozložené kvintakordy do 4# a 4b stylem tenuto a legato
zahraje mírně pokročilé etudy
rozlišuje lépe dynamiku, umí zahrát crescendo a decrescendo
používá při hře akcenty a sforzata, zahraje portamento
dbá na čistou intonaci
umí se orientovat při hře dvojhlasů s učitelem nebo jiným žákem
je schopný přednést jednodušší skladbu na interním koncertě
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6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








zahraje durové i mollové stupnice do 4# a 4b tenuto, staccato i legato
zvládá rozložené dominantní septakordy k durovým stupnicím
dokáže zahrát jednoduchá retní legata pro posílení nátiskového svalstva
používá základní melodické ozdoby jako nátryly, případně i trylky
umí naladit svůj nástroj podle klavíru
hraje přednesové skladby různých hudebních žánrů
při hře přednesových skladeb uplatňuje lehkost hry a zpěvnost tónu
7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:









zahraje stupnice do 7# a 7b dur i moll s rozloženými kvintakordy a dominantními
septakordy
stupnice do 4# a 4b zvládá v rychlejším tempu tenuto, staccato i legato
má propracovanou jazykovou techniku, ovládá různé artikulační přístupy
zahraje středně pokročilé etudy
zahraje středně pokročilé skladby různých žánrů, které je schopen provádět na školních
koncertech
zvládá změny agogiky, tempa, dynamiky
dokáže sám posoudit vhodné tempo skladby, techniku hry a základní dynamiku
rozumí transpozici do C ladění, je schopen si některé jednodušší skladby sám přepsat do
B ladění
1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA II. STUPNĚ

ŽÁK:






hraje v rozsahu g – g2
ovládá durové stupnice a rozložené kvintakordy do 4# a 4b stylem tenuto a legato
zahraje mírně pokročilé etudy
používá základní melodické ozdoby jako nátryly, případně i trylky
umí naladit svůj nástroj podle klavíru
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ

ŽÁK:




hraje v rozsahu fis – c3
zahraje etudy pokročilé obtížnosti
zvládá stupnice dur i moll v rychlejším tempu včetně akordů i septakordů k daným
stupnicím
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2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




je schopen provádět náročnější přednesové skladby trumpetové literatury
zvládá jednoduchou transpozici
prokazuje rytmickou a intonační jistotu
3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ

ŽÁK:




zvládá mírně pokročilá nátisková cvičení v podobě retních legat
zahraje stupnice v terciích, případně i v kvartách, v různých artikulačních variacích
umí samostatně nastudovat sólový či komorní part
4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ

ŽÁK:



řeší samostatně technická úskalí skladby
poslouchá a studuje nahrávky hudby různých stylových období

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Vizte stranu 51.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA LESNÍ ROH
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na lesní roh
Hra na zobcovou
flétnu
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.

2. r.

1

1

1

1

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

PS/II

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1*

1*

1. r.

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na zobcovou flétnu v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat
ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA LESNÍ ROH
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







ovládá základy dechové techniky
správně drží nástroj, při hře zaujímá uvolněný postoj
umí nasazovat a zakončovat tón, pracuje správně s jazykem
rozlišuje dvou, třídobý a čtyřdobý takt (celá, půlová, čtvrťová)
rozlišuje základní rytmické hodnoty
umí zahrát jednoduchou píseň
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2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





správně drží nástroj, dodržuje uvolněný postoj
dodržuje dechové návyky: klidný nádech, prodloužený výdech
předvede správné tvoření tónu ve rtech, nasazení nátrubku na rty
nasazuje tóny na slabiku ta, ty, hraje v rozsahu h – g1
3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:









rozlišuje základní dynamiku (p – f), rozumí jednotlivým základním dynamickým
značkám
ovládá hraní tenuto a legato
hraje v rozsahu a – c2
v daném rozsahu procvičuje vydržované tóny
v pomalém tempu zahraje stupnici B dur a C dur
nasazuje tóny na slabiku ta, ty, da, dy
hraje etudy a technická cvičení pro začátečníky
hraje krátké skladby s doprovodem klavíru nebo CD
4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:














hraje podle možností v rozsahu g – d2
hraje stupnice a kvintakordy v základním tvaru do 2# a 2b
hraje tenuto, staccato a legato v jednoduchých technických cvičeních a přednesových
skladbách
prohlubuje práci s dechovou technikou v různých dechových cvičeních
pracuje s nasazováním tónu v technických cvičeních i v přednesových skladbách
při hře uplatňuje základní dynamiku (p – mf – f)
dokáže použít základní agogiku hry
hraje v 3/8 a 6/8 taktu, chápe synkopy
zahraje zpaměti jednoduchou lidovou píseň
rozumí základním tempovým označením
hraje nátisková cvičení v podobě vydržovaných tónů
hraje s učitelem jednoduché dvojhlasy, díky kterým rozvíjí svoji muzikálnost
hraje lidové písně, přednesové skladby s doprovodem dle svých možností
5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:





pohybuje se v rozsahu f – f2
hraje stupnice dur i moll do 4# a 4b, tenuto a legato
hraje rozložené kvintakordy tenuto
hraje mírně pokročilé etudy (Tvrdý, Kubát)
78

Šk ol n í vzd ěl áv a cí p r o gr a m










Vzd ěl á v ac í o bs ah u m ě l ec ký ch o b orů

rozlišuje lépe dynamiku, umí zahrát crescendo a decrescendo
používá při hře akcenty a sforzata, hraje portamento
dokáže dbát na čistou intonaci
je schopný přednést jednodušší skladbu na interním koncertě
hraje nátisková cvičení v podobě jednoduchých retních legat
provádí jednoduché přednesové skladby
hraje dvojhlasy s učitelem nebo jiným žákem pro zlepšení intonace a hudebního
cítění
zvládá lidové písně náročnějšího charakteru (rychlejší tempo, tečkovaný rytmus,
větší rozsah)
6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:










hraje stupnice tenuto, staccato i legato
zvládá rozložené kvintakordy k durovým stupnicím do 4# a 4b, tenuto i legato
hraje rozložené dominantní septakordy k durovým stupnicím
zvládá chromatickou stupnici
hraje mírně náročnější retní legata pro posílení nátiskového svalstva
zdokonaluje lehkost hry a zpěvnost tónu
používá základní melodické ozdoby jako nátryly, případně i trylky
umí naladit svůj nástroj podle klavíru
hraje přednesové skladby různých hudebních žánrů dle svých možností (lidové
písně, klasické přednesové skladby)
7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:










dokáže zahrát v rozsahu c – g2
hraje stupnice do 7# a 7b
stupnice do 4# a 4b zvládá v rychlejším tempu v tenutu, staccatu i legatu
má propracovanou jazykovou techniku, ovládá různé artikulační přístupy
hraje středně pokročilé etudy
hraje středně pokročilé skladby různých žánrů, které je schopen provádět na
školních koncertech
zvládá změny agogiky, tempa, dynamiky
na základě dosavadních zkušeností dokáže sám posoudit vhodné tempo skladby,
techniku hry a základní dynamiku

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



pohybuje se v rozsahu c – g2
hraje obtížnější etudy
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stupnice dur a moll v rychlejším tempu a akordy k daným stupnicím
hraje dominantní septakordy a zmenšené septakordy
dokáže transponovat do ladění Es a E

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






je schopen hry z listu
provádí náročnější přednesové skladby hornové literatury
rozvíjí výrazové prostředky (dynamiku, artikulaci, frázování)
zdokonaluje se ve hře legato, staccato a kombinaci legato-staccato
upevňuje rytmickou a intonační jistotu

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





hraje nátisková cvičení v podobě retních legat obtížnější úrovně
hraje stupnice v terciích, případně i v kvartách, v různých artikulačních variacích
hraje artikulační a technická cvičení na pokročilé úrovni
účastní se komorní hry s dalšími žáky školy (dueta, tria, kvartety, kvintety)

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





umí samostatně nastudovat sólový či komorní part
řeší samostatně technická úskalí skladby
poslouchá a studuje nahrávky hudby různých stylových období
motivuje se návštěvami koncertů a festivalů a utváří si vlastní názor

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Vizte stranu 51.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA POZOUN
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na pozoun
Hra na zobcovou
flétnu
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.

2. r.

1

1

1

1

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

PS/II

4. r.
1

5. r.
1

6. r.
1

7. r.
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1*

1*

1. r.

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na zobcovou flétnu v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat
ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA POZOUN
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







ovládá základy dechové techniky
správně drží nástroj, při hře zaujímá uvolněný postoj
umí nasazovat a zakončovat tón, pracuje správně s jazykem
rozlišuje dvou, třídobý a čtyřdobý takt (celá, půlová, čtvrťová)
rozlišuje základní rytmické hodnoty
umí zahrát jednoduchou píseň
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2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:









správně drží nástroj, dodržuje uvolněný postoj
dodržuje dechové návyky: klidný nádech, prodloužený výdech
předvede správné tvoření tónu ve rtech, nasazení nátrubku na rty
nasazuje tóny na slabiku ta, ty
ovládá tah snižcem a jeho ošetřování
umí číst noty v basovém klíči
hraje v rozsahu B – f
umí zahrát jednoduchou píseň
3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:










rozlišuje základní dynamiku (p – f), rozumí jednotlivým základním dynamickým
značkám
hraje v základních notových hodnotách (celé, půlové, čtvrťové)
zvládá jednoduchý tečkovaný rytmus
hraje v rozsahu B – b
v pomalém tempu zahraje stupnici B dur
hraje vydržované tóny
nasazuje tóny na slabiku ta, ty, da, dy
hraje etudy a technická cvičení pro začátečníky (Hejda, Ušák)
hraje krátké skladby s doprovodem klavíru nebo CD
4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:














hraje snižcová cvičení pro upřesnění intonace
prohlubuje práci s dechovou technikou v různých dechových cvičeních
pracuje s nasazováním tónu v technických cvičeních i v přednesových skladbách
hraje tenuto i staccato v jednoduchých technických cvičeních a přednesových
skladbách
při hře uplatňuje základní dynamiku (p – mf – f)
dokáže použít základní agogiku přednesu
hraje v 3/8 a 6/8 taktu, chápe synkopy
hraje v rozsahu E – b
hraje stupnice a kvintakordy v základním tvaru do 2# a 2b
zahraje zpaměti jednoduchou lidovou píseň
hraje nátisková cvičení v podobě vydržovaných tónů
hraje s učitelem jednoduché dvojhlasy, díky kterým rozvíjí svoji muzikálnost
hraje lidové písně, přednesové skladby s doprovodem dle svých možností
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5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:













hraje v rozsahu E – d1
hraje mírně pokročilé etudy (Hejda, Ušák)
rozlišuje lépe dynamiku, umí zahrát crescendo a decrescendo
používá při hře akcenty a sforzata, hraje portamento
dokáže dbát na čistou intonaci
je schopný přednést jednodušší skladbu na interním koncertě
hraje nátisková cvičení v podobě jednoduchých retních legat
hraje stupnice dur i moll do 4# a 4b, tenuto a legato
hraje rozložené kvintakordy tenuto
provádí jednoduché přednesové skladby
hraje dvojhlasy s učitelem nebo jiným žákem pro zlepšení intonace a hudebního
cítění
zvládá lidové písně náročnějšího charakteru (rychlejší tempo, tečkovaný rytmus,
větší rozsah)
6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:










zvládá rozsah E – e1
umí dobře uvolnit pravou ruku (nácvik hozeného snižce)
hraje stupnice tenuto, staccato i legato
zvládá rozložené kvintakordy k durovým stupnicím do 4# a 4b, tenuto i legato
hraje rozložené dominantní septakordy k durovým stupnicím
hraje mírně náročnější retní legata pro posílení nátiskového svalstva
zdokonaluje lehkost hry a zpěvnost tónu
umí naladit svůj nástroj podle klavíru
hraje přednesové skladby různých hudebních žánrů dle svých možností (lidové
písně, klasické přednesové skladby)
7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:









hraje stupnice do 7# a 7b
stupnice do 4# a 4b zvládá v rychlejším tempu v tenutu, staccatu i legatu
pohybuje se v rozsahu E – g1
umí číst noty v tenorovém klíči, případně je schopen si jednodušší skladby sám
přepsat
má propracovanou jazykovou techniku, ovládá různé artikulační přístupy
hraje středně pokročilé etudy
hraje středně pokročilé skladby různých žánrů, které je schopen provádět na
školních koncertech
zvládá změny agogiky, tempa, dynamiky
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na základě dosavadních zkušeností dokáže sám posoudit vhodné tempo skladby,
techniku hry a základní dynamiku
1. – 2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ

ŽÁK:









pohybuje se v rozsahu E – b1
hraje obtížnější etudy
stupnice dur a moll v rychlejším tempu a akordy k daným stupnicím
hraje dominantní septakordy a zmenšené septakordy
provádí náročnější přednesové skladby trombonové literatury
rozvíjí výrazové prostředky (dynamiku, artikulaci, frázování)
zdokonaluje se ve hře legato, staccato a kombinaci legato-staccato
upevňuje rytmickou a intonační jistotu
3. – 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ

ŽÁK:









hraje nátisková cvičení v podobě retních legat obtížnější úrovně
hraje stupnice v terciích, případně i v kvartách, v různých artikulačních variacích
hraje artikulační a technická cvičení na pokročilé úrovni
umí samostatně nastudovat sólový či komorní part
řeší samostatně technická úskalí skladby
poslouchá a studuje nahrávky hudby různých stylových období
účastní se komorní hry s dalšími žáky školy (dueta, tria, kvartety, kvintety)
motivuje se návštěvami koncertů a festivalů a utváří si vlastní názor

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Vizte stranu 51.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA AKORDEON
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty

1. r.
Hra na akordeon
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

2. r.
1

PS/II

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1
1
1

5. r.
1
1
1

6. r.
1
1
1

7. r.
1
1
1

1

1

1

1

1

1*

1*

1

1

1

1

1

1. r.
1

1. r.
1
1
1

Základní studium
II. stupně
2. r. 3. r.
4. r.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je z důvodu potřebných fyziologických dispozic pouze jednoletá a je určena žákům od 6 let věku. Žáci,
kteří byli přijati ke vzdělávání, jsou zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na akordeon v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat
ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA AKORDEON
2. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





popíše nástroj, vysvětlí funkci měchu
ovládá elementární návyky sezení, držení nástroje, postavení rukou
chápe hmatovou orientaci, využívá polohu pěti prstů pravé ruky, čtyř prstů levé ruky,
vedení měchu a tvorbu tónu
hraje jednoduché písně pravou rukou
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.1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ

ŽÁK:






ovládá základy měchové techniky, kontroluje sluchem kvalitu tónů
uvolňuje ruce a vnímá způsob jejich držení
chápe souhru rukou a ovládá jejich samostatnost
rozlišuje pomalé a rychlé tempo
dokáže zahrát dohromady jednoduchou píseň nebo skladbičku

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








chápe základní poznatky a dovednosti držení nástroje a sezení
čte noty, zvládá držení rukou, vedení měchu, sezení a ukončení tónů
orientuje se na bílých klávesách a základních basech
rozlišuje dynamická znaménka p, mf, f, používá legato, tenuto, staccato
zapojuje do hry dvojhmaty, trojzvuky
hraje stupnice do 2 předznamenání, používá G klíč, F klíč
zvládne souhru rukou

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





zvládá techniku rukou na vyšší úrovni, měchovou techniku a dvojhmaty
používá orientaci v polohách rukou, využívá rychlejších temp, rozeznává accelerando
a ritardando, dynamická znaménka crescendo a decrescendo, chápe frázovací způsoby
orientuje se v durových stupnicích a umí alespoň jednu z nich zahrát
umí postavit a použít mollové stupnice pravou rukou

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:










je schopen zrychlovat techniku obou rukou, tempa
využívá dynamické, výrazové a barevné prostředky akordeonu a jeho měchovou
techniku
zapojuje se dle možnosti do komorní hry
dokáže píseň nebo skladbičku zahrát zpaměti
chápe mollové stupnice levou rukou
používá mollový a septimový doprovod v levé ruce
hraje stupnice moll do 1 předznamenání
orientuje se v oktávách na klávesnici
používá další dynamická znaménka a tempová označení
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5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:














dokáže se orientovat na klávesnici i v basech
je schopen dokonalejšího vedení měchu
používá dynamické prostředky
chápe základní tempa a označení
vnímá barevnou nabídku akordeonu v registraci a využívá ji
používá repertoár dle svých oblíbených autorů a zájmu svých posluchačů v rodině či
mezi dětmi
využívá komorní nebo souborové hry
chápe náročnější rytmické doprovody a kombinace
používá základní melodické ozdoby
hraje mollové stupnice oběma rukama dohromady
využívá stupnice dur do 4 předznamenání
používá kvintakordy s obraty melodicky i harmonicky, zvládá rychlejší tempa
rozšiřuje svůj repertoár, zahraje zpaměti písničku nebo krátkou skladbu

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:









používá dokonalejší měchovou a prstovou techniku, používá při hře přednesových
skladeb adekvátní výraz, tempo, dynamiku a agogiku
hraje stupnice dur i moll, dle potřeb v návaznosti na přednesové skladby od 2 do 3
předznamenání
orientuje se v celé šířce klávesnice a v základních basech
využívá rychlejší souhry, dynamické a registrační možnosti akordeonu, hru v rozsahu
dvou oktáv
orientuje se v chromatickém postupu tónů na klávesnici
chápe základní melodické ozdoby
hraje zpaměti píseň nebo krátkou skladbičku
zapojuje se dle možnosti do komorní nebo souborové hry

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:










je schopen samostatného rozboru skladbičky a její domácí přípravy
využívá základních technických, měchových a registračních možností akordeonu
orientuje se v chromatické stavbě klávesnice, stavbě basů
využívá durových a mollových stupnic
je v basech veden k doprovodu durových, mollových a septimových akordů
orientuje se ve stupnicích kvintového a kvartového kruhu
je schopen využívat běhů, dvojzvuků, trojzvuků a čtyřzvuků
využívá komorní nebo souborové hry
zahraje píseň nebo skladbu zpaměti
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1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





ovládá elementární návyky sezení, držení nástroje, postavení rukou
chápe hmatovou orientaci, využívá polohu pěti prstů pravé ruky, čtyř prstů levé ruky,
vedení měchu a tvorbu tónu
hraje jednoduché písně pravou rukou
zvládne souhru rukou

1. ROČ NIK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






popíše dějinný vývoj a vznik akordeonu
dokáže provést základní údržbu akordeonu
rozvíjí své technické a výrazové dovednosti, rozšiřuje repertoár na své úrovni
poznává a využívá akordeonovou literaturu s ohledem na své osobité cítění
je schopen samostudia a přípravy skladby

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




umí se zařadit do komorní, souborové nebo orchestrální hry
rozvíjí, rozumí a využívá pasáže, skoky, oktávy, dvojhmaty, akordy
používá rozklady, melodické ozdoby, výrazové, dynamické, měchové a registrační
znalosti akordeonu

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



orientuje se a používá stupnice a čtyřzvuky, velké rozklady, chromatické postupy, tercie,
sexty, různé souzvuky
orientuje se v polyfonní skladbě

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



dokáže samostatně rozšiřovat sólový repertoár
zvládá různá stylová období od baroka do soudobé literatury a lidový repertoár

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

90

Šk ol n í vzd ěl áv a cí p r o gr a m

Vzd ěl á v ac í o bs ah u m ě l ec ký ch o b orů

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA CIMBÁL
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na cimbál
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.
1

2. r.
1

1

1

1

PS/II

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1
1
1

5. r.
1
1
1

6. r.
1
1
1

7. r.
1
1
1

1

1

1

1

1

1*

1*

1

1

1

1

1

1

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na cimbál v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat
ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA CIMBÁL
1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



zvládá základní návyky v usazení u nástroje, v pedalizaci, v držení paliček a tvoření
tónu
opakuje konkrétní tóny a melodie po pedagogovi

2. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


zvládá základní návyky v usazení u nástroje, v pedalizaci, v držení paliček a tvoření
tónu
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zahraje jednoduché lidové písně společně s učitelem

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








zvládá základní návyky v usazení u nástroje, v pedalizaci, v držení paliček a tvoření
tónu
užívá staccatový úhoz a dbá na volnost a znělost
dokáže hrát střídavě oběma paličkami
ovládá jednohlasou techniku
umí používat základní dynamiku a cítí dobu těžkou a lehkou
disponuje základní dovedností ve hře stupnic, akordů a jednoduchých rytmických
cvičení
je schopen spolupráce při interpretaci jednoduchých lidových písní s učitelem

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






užívá úhozu staccato, legato, crescendo a decrescendo, dbá na jeho čistotu a na
sluchovou sebekontrolu
s pomocí učitele rozpoznává charakter skladby a volí přiměřeně výrazové prostředky
– tempo, dynamiku a artikulaci
s pomocí učitele analyzuje stavbu skladby a vnímá logiku hudební řeči (předvětí,
závětí)
hraje a transponuje jednoduché lidové písně
dle návodu učitele realizuje snadnou sazbu paliček při hře skladeb z listu

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








zabývá se technikou souběžného dvojhlasu, tří-tónového arpeggia a ovládá
staccatový pedál
zná základní možnosti technických cvičení při nácviku skladby (double, rytmizování
melodie, zdvojovací varianty atd.)
zvládá hru složitějších rytmických cvičení na stupnicích, akordech a realizuje pomalé
tremolo
orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
s pomocí učitele analyzuje skladbu po harmonické stránce
je zvyklý používat základní harmonické funkce – tonika, subdominanta, dominanta
při doprovodu lidových písní
je připraven hrát s jinými nástroji (s klavírním doprovodem nebo v komorním
souboru)
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4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






disponuje základní představou o rozdílnostech hudební řeči v různých slohových
obdobích
zvládá hru rychlejšího tremola a používá více technických cvičení (double, triple,
rytmické varianty, atd.) a pedalizačních cvičení na stupnicích a akordech
s pomocí učitele realizuje akordické suity ke stupnicím
užívá sluchovou sebekontrolu jak při interpretaci literatury tak v improvizační hře
snadných melodií s doprovodem
ovládá hru přiměřeně těžkých skladeb z listu

5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







disponuje širší úhozovou škálou, pracuje s dynamickým odstíněním tónu, s jeho
přesností a vyrovnaností při hře zpaměti
dbá na čistotu pedalizace
ovládá hru kvalitnějšího tremola a čtyř-tónových arpeggií
umí samostatně analyzovat přiměřeně těžké skladby jak po formové tak po
harmonické stránce
věnuje se hře lidových písní a doprovodu zpěvu
je zvyklý spolupracovat při hře skladeb pro 2 nástroje s učitelem nebo druhým
žákem

6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








orientuje se dobře po celém nástroji
realizuje akordické suity ke stupnicím společně s čtyřtónovými arpeggii na akordech
samostatně pracuje na stupnicích s technickými cvičeními a jejich kombinacemi,
využívá sekvencí, rychlého tremola a hraje intervaly
zabývá se technikou různosměrného dvojhlasu
ovládá poměrně kvalitně pedál v přiměřeně těžkých skladbách
dokáže improvizovat hudbu dle svého výběru v každé poloze nástroje sólově nebo
společně s druhým nástrojem
je schopen si samostatně obalit paličky

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




dokáže s nástrojem citlivě pracovat včetně kontroly volnosti a znělosti tónů
používá všech získaných technických dovedností k nastudování skladby
samostatně řeší pedalizaci, paličkoklad, frázování a formu skladby
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interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů, pracuje s dynamikou,
tempem, artikulací, agogikou a frázováním
hraje skladby zpaměti i z listu sólově i v komorním obsazení
hraje lidovou hudbu podle sluchu, spontánně muzicíruje a transponuje harmonický
doprovod

1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:










zvládá základní návyky v usazení u nástroje, v pedalizaci, v držení paliček a tvoření
tónu
užívá staccatový úhoz a dbá na volnost a znělost
dokáže hrát střídavě oběma paličkami
ovládá jednohlasou techniku
užívá úhozu staccato, legato, crescendo a decrescendo, dbá na jeho čistotu a na
sluchovou sebekontrolu
hraje a transponuje jednoduchou lidovou píseň
zvládá hru rychlejšího tremola a používá více technických cvičení (double, triple,
rytmické varianty, atd.) a pedalizačních cvičení na stupnicích a akordech
s pomocí učitele realizuje akordické suity ke stupnicím
užívá sluchovou sebekontrolu jak při interpretaci literatury tak v improvizační hře
snadných melodií s doprovodem

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




ovládá klidné a vyrovnané tremolo ve dvojhlasém provedení, kombinace pizzicata
a úhozu, flažolety, akordovou techniku, vícehlasá arpeggia
samostatně pracuje s barvou a kvalitou tónu
disponuje technikou pohotového pedálu a čistotou hry

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



používá ve skladbách různé druhy paliček, které ovlivňují zvukovou barevnost
orientuje se v notovém zápise, samostatně řeší paličkoklad, frázování, pedalizaci
a tónovou kulturu, dokáže hlouběji pochopit obsah skladby

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




vytváří si názor na vlastní i slyšenou interpretaci klasické, soudobé a lidové hudby
pohotově reaguje v improvizaci při doprovodu písní různého charakteru
věnuje se hře z listu přiměřeně obtížných skladeb
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4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ





zvládá hru jak sólo, tak s klavírním doprovodem i v instrumentálních uskupeních
profiluje se podle svého zájmu a preferencí, využívá svých posluchačských
a interpretačních zkušeností a získaných hudebních vědomostí k samostatnému
studiu nových skladeb a vyhledávaní skladeb podle vlastního výběru
ovládá vlastní ladění nástroje a kvalitní obalení paliček

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

96

Šk ol n í vzd ěl áv a cí p r o gr a m

Vzd ěl á v ac í o bs ah u m ě l ec ký ch o b orů

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA BICÍ NÁSTROJE
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Hra na bicí nástroje
Komorní hra**
Ansámblová praxe**
Sborový zpěv**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

1. r.
1

1

1

Základní studium I. stupně

2. r.
1

1. r.
1

2. r.
1

1

1

1
1

PS/II

3. r.
1

4. r.
1
1
1

5. r.
1
1
1

6. r.
1
1
1

7. r.
1
1
1

1

1

1

1

1*

1*

1

1

1

1

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Hra na bicí nástroje v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat
ke vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA BICÍ NÁSTROJE
1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



při hře správně drží tělo
orientuje se v základních písňových formách

2. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



hraje osminový, triolový a šestnáctinový groove a break
doprovází jednoduché skladby
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1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





hraje osminový, triolový a šestnáctinový groove a break
při hře správně drží tělo
orientuje se v základních písňových formách
doprovází jednoduché skladby

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ






hraje jednoduché rytmy na bicí soupravu
zvládá jednoduchý doprovod k reprodukované skladbě
rozeznává základní odstínění dynamiky
technicky zvládá víření na malý buben bez dynamického odstínění
dokaž e korigovat tempo a zadě lovaní rytmu

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





zahraje víření na malý buben s dynamickým odstíněním hry
hrou z notového partu prokáže, že se orientuje v notovém zápisu
ve skladbě uplatňuje správne č lenění hudebních frází
nezávislé ovládá koordinaci rukou i nohou

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





hraje rytmickou stupnici na malý buben
na bicí soupravu hraje základní rytmy
při doprovodu přehrávané skladby uplatňuje jednoduché breaky
hraje jednoduché doprovodné party v souborech

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





při poslechu jednoduché skladby analyzuje bubnový part a je schopen ho interpretovat
na bicí soupravu hraje rytmy z různých žánrů
při doprovodu přehrávané skladby uplatňuje složitější, kombinační breaky
hraje složitější doprovodné party v souborech

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


při poslechu skladby různých žánrů analyzuje bubnový part a je schopen ho
interpretovat
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na bicí soupravu hraje rytmy z různých žánrů
při doprovodu přehrávané skladby uplatňuje kombinační a para breaky
zahraje základní čtyřtaktové sólo

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




při poslechu skladby různých žánrů analyzuje bubnový part a je schopen nejen ho
interpretovat, ale zapojit i vlastní improvizační schopnost
samostatně vytváří vlastní bubnový part k různým žánrům
zahraje složitější sólo čtyřtaktové, osmitaktové a šestnáctitaktové

1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




hrou z notového partu prokáže, že se orientuje v notovém zápisu
při poslechu jednoduché skladby analyzuje bubnový part a je schopen ho interpretovat
na bicí soupravu hraje rytmy z různých žánrů

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





rozeznává rytmické nepřesnosti a samostatně volí metody k zlepšování své techniky
dle individuálních schopností předvádí hru z listu a hru zpaměti
uplatňuje se v souborové hře a vytváří jednoduchá sóla
samostatně improvizuje v doprovodných rytmech

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





používá pararytmické doprovody i breaky
improvizuje do audio základů
uplatňuje se v souborové hře a vytváří složitější sóla
nahrává dle individuálních schopností vlastní audio stopy

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





formuje si vlastní názor na reprodukci skladeb a na výsledek společné práce v souboru
improvizuje breaky a vícetaktová sóla v různých stylech hudby
zahraje všechny druhy přírazů
v komorním obsazení zahraje základní doprovody perkusí

99

Šk ol n í vzd ěl áv a cí p r o gr a m

Vzd ěl á v ac í o bs ah u m ě l ec ký ch o b orů

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ






má všeobecný přehled o bicích nástrojích, jejich historii a vývoji
hraje na vysoké úrovni doprovody, sóla i breaky v hudebním stylu, na který se orientuje
zvládá doprovod, break i sólo do skladeb reprezentujících hlavní žánry moderní hudby
sleduje poslední trendy ve vývoji nástrojů
ukončí své studium veřejným vystoupením

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ HRA
Vizte stranu 28.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ JAZZOVÁ INTERPRETACE A HRA
AKORDOVÝCH ZNAČEK
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací
předměty

1. r.

Jazzová interpretace a
hra akordových
značek
Klavírní praxe**
Čtyřruční hra**
Hra na klavír
Základy varhanní a
cembalové hry**
Ansámblová praxe**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv

1

1

1

Základní studium I. stupně

2. r.

1

1. r.

1

2. r.

1

3. r.

PS/II
1. r.

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1*

1*

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Žáci studijního zaměření Jazzová interpretace a hra akordových značek navštěvují v PS/I a v 1. – 3. ročníku
předmět Hra na klavír.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – JAZZOVÁ INTERPRETACE A HRA
AKORDOVÝCH ZNAČEK
4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


na jednoduchých skladbách (etudách) interpretuje synkopy a frázuje osminové
pasáže

101

Šk ol n í vzd ěl áv a cí p r o gr a m




Vzd ěl á v ac í o bs ah u m ě l ec ký ch o b orů

po poslechu jazzových skladeb dokáže popsat svoji sluchovou představu
interpretované skladby
ovládá jednoduché akordové značky (X, Xmi), které používá na jednoduchých
příkladech a lidových písních

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



interpretuje jednoduché melodie (lidové písně) s akordovými značkami (levá ruka
hraje bas – písmeno akordové značky – pravá ruka hraje melodii v akordické sazbě)
stylizuje doprovod v levé ruce podle druhu skladby (polka, valčík) – bas s přiznávkou
jednohlasou či dvouhlasou, v pravé ruce umí vytvořit dvojhlas

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




umí používat další akordové značky v jednoduchých lidových písních a na daných
příkladech (X+, X6, Xmi6, Xsus, X7, Xmi7, Xmaj7, Xdim, Xmi7/5b, X7+, X7/5b, X9, X9, X9+), v levé ruce hraje bas (písmeno akordové značky), pravá ruka hraje melodii
v akordické sazbě
interpretuje jednoduché melodie s akordovými značkami se stylizací doprovodu
v levé ruce podle druhu skladby (polka, valčík, tango, waltz, boogie, blues, cha, cha,
rumba, rock and roll, swing, pop)

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




umí zahrát dvanáctitaktovou formu blues a používat bluesovou stupnici
v doprovodu blues hraje v levé ruce podle akordových značek z akordů ve tvaru
dominantního septakordu jen intervaly 3/7 nebo 7/3
zahraje jednoduchou improvizaci na dvanáctitaktové schéma 4*T, 2*S, 2*T, D, S, T, D
(vše ve tvaru dominantního septakordu) na melodický materiál obsažený v bluesové
stupnici

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



umí při improvizacích pracovat se stupnicemi (jónská, dórská)
umí používat další akordové značky ve složitých lidových písních a na daných
příkladech (X+, X6, Xmi6, Xsus, X7, Xmi7, Xmaj7, Xdim, Xmi7/5b, X7+, X7/5b, X9, X9, X9+), v levé ruce hraje bas (písmeno akordové značky), pravá ruka hraje melodii
v akordické sazbě
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2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



umí při improvizacích pracovat se stupnicemi (frygická, lydická)
v interpretaci vychází ze sluchové představy získanou poslechem hraných skladeb

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



umí při improvizacích pracovat se stupnicemi (mixolydická, aiolská, lokrinská)
zahraje improvizaci na dvanáctitaktové schéma 4*T, 2*S, 2*T, D, S, T, D (vše ve tvaru
dominantního septakordu) na melodický materiál obsažený v bluesové stupnici

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




umí při improvizacích pracovat se stupnicemi (celotónová, chromatická, zmenšená)
při studiu využívá nahrávek doprovodů k jazzovým tématům
hraje složitější jazzové skladby jak po stránce harmonické tak melodické

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KLAVÍRNÍ PRAXE
Vizte stranu 12.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ČTYŘRUČNÍ HRA
Vizte stranu 14.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HRA NA KLAVÍR
Vizte stranu 9.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ZÁKLADY VARHANNÍ A CEMBALOVÉ HRY
Vizte stranu 16.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – ANSÁMBLOVÁ PRAXE
Vizte stranu 30.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Sólový zpěv
Komorní zpěv**
Přípravná hudební
výchova
Hudební nauka
Přípravný sborový
zpěv*

Základní studium I. stupně

1. r.
1

2. r.
1

1

1

1

1

PS/II

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.
1
1

5. r.
1
1

6. r.
1
1

7. r.
1
1

1

1

1

1

1

1*

1*

1

1

1

1

1

1. r.
1
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r.
4. r.
1
1
1
1
1
1
1
1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.
5.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Výuku v předmětu Sólový zpěv v PS/I může žák zahájit až od 2. pololetí školního roku, v němž byl přijat ke
vzdělávání. Výuka může být organizována ve skupině dvou žáků.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SÓLOVÝ ZPĚV
1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




zvládá elementární prvky pěvecké techniky (pěvecký postoj, klidný nádech, prodloužený
výdech)
zazpívá rytmicky a melodicky jednoduchý úryvek v postupných transpozicích
zopakuje krátké melodické úryvky nápodobou

2. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



navozuje hlavový tón a využívá ho při hlasových cvičeních
dbá na měkké nasazení tónu
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přirozeně využívá svých hlasových možností, nepřepíná své síly
interpretuje píseň na základě pochopení textu

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:









zvládá elementární prvky pěvecké techniky (pěvecký postoj, klidný nádech, prodloužený
výdech)
zazpívá rytmicky a melodicky jednoduchý úryvek v postupných transpozicích
navozuje hlavový tón a využívá ho při hlasových cvičeních
dbá na měkké nasazení tónu
přirozeně využívá svých hlasových možností, nepřepíná své síly
dbá na srozumitelnou výslovnost
zazpívá jednoduché písně s klavírním doprovodem podporujícím melodickou linku
interpretuje píseň na základě pochopení textu

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:










dbá na dodržování základů pěvecké techniky
dbá na správné držení těla při zpěvu
dbá na klidný, dostatečně hluboký nádech a udržení dechové fráze
při frázování respektuje melodickou linku a logické členění textu
zvládne jednoduchá hlasová a intonační cvičení
ve cvičeních využívá hlas v celém svém rozsahu s uplatněním hlavového tónu
dbá na přesnou a pružnou artikulaci jednotlivých vokálů a konsonantů
rozlišuje základní dynamiku a tempová označení
zazpívá jednoduché lidové a dětské písně s intonační a rytmickou přesností

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:











využívá základní pěvecko-technické dovednosti (aktivní pěvecký postoj, klidné žeberněbrániční dýchání, měkké nasazení tónu, čistá intonace, srozumitelná artikulace)
zvládá hlasová cvičení v rozsahu pěti až šesti tónů
využívá hlas v celém svém rozsahu s aktivním zapojením hrudního i hlavového rejstříku
zpívá přirozeně bez forsírování
zná základní pravidla hlasové hygieny
zpívá písně s klavírním doprovodem
využívá hudebně-výrazových prostředků – dynamika, agogika
zpívá lidové a umělé písně odpovídající věku a technické vyspělosti
zpívá s výrazem – pochopením smyslu textu a celkové nálady písně
je schopen veřejného vystoupení
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4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:









dbá na dodržování již získaných základních pěvecko-technických dovedností a návyků
při zpěvu volně dýchá a dbá na funkční využití bránice
dle svých možností má rejstříkově vyrovnané znění hlasu v celém svém rozsahu
hlas tvoří volně se zachováním jeho osobité barevnosti
při artikulaci dbá na dostatečnou aktivitu a přirozenou funkčnost artikulačního ústrojí
(rty, čelisti, zuby, tvrdé a měkké patro, jazyk)
při nácviku vědomě pracuje s notovým zápisem písně, respektuje dynamická i tempová
označení
svým pěveckým projevem adekvátně interpretuje písně různého charakteru
zpívá písně zpaměti s prokomponovaným klavírním doprovodem

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








dodržuje již rozvinuté základní pěvecko-technické dovednosti, jako předpoklad pro další
rozvoj hlasu
v období mutace dbá na důsledné dodržování hlasové hygieny
respektuje změny svého hlasu a objevuje jeho nové možnosti
vědomě využívá dechové opory
při pěvecké artikulaci dbá na aktivní zapojení mimických svalů
vnímá důležitost hlasové kultury a kantilény
pod vedením učitele rozvíjí vlastní hudební představy a vnímá odlišnosti výrazových
prostředků při interpretaci písní různých stylových období a žánrů

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:












uplatňuje již osvojené správné pěvecko-technické návyky
tóny měkce nasazuje a vědomě užívá dechové opory
při výslovnosti dbá na zvukové vyrovnání vokálů při zachování jejich hlavních
charakteristických vlastností
vyrovnané vokály spojuje se zřetelně vyslovovanými konsonanty
využívá hlas v celém svém rozsahu
zvládá hlasová cvičení v rozsahu oktávy (rozložený tónický kvintakord do oktávy)
vědomě pracuje s notovým zápisem
je schopen intonace jednoduché melodie z listu
při interpretaci využívá adekvátních výrazových prostředků
zpívá písně různých stylových období a žánrů
je schopen uplatnit se ve vícehlasu, čistě intonuje svůj part
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7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:










ovládá a stále rozvíjí základy dechové techniky, měkké, opřené nasazení a znění tónu,
zásady správné artikulace a kultury hlasu
používá rozšířený hlasový rozsah a dle svých možností vyrovnané hlasové rejstříky
je schopen kultivovaného pěveckého projevu
orientuje se v notovém zápisu a dokáže píseň analyzovat z hlediska rytmickomelodického i hudebně-výrazového
při interpretaci volí adekvátní výrazové prostředky
stylově interpretuje písně různých slohových období a žánrů
zpívá ve vícehlasých skladbách a orientuje se v jejich notovém zápise
cíleně dodržuje zásady hlasové hygieny
je schopen veřejného (absolventského, soutěžního) vystoupení

1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






ovládá základy pěvecké techniky (dechová opora, funkční využití bránice, měkké
nasazení a volné tvoření tónu, kantiléna)
dbá na srozumitelnou výslovnost, vyrovnání vokálů, pregnantní artikulaci konsonantů
orientuje se v notovém zápisu a dokáže píseň analyzovat z hlediska rytmickomelodického i hudebně-výrazového
je schopen kultivovaného pěveckého projevu
uvědomuje si zásady hlasové hygieny

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:








při zpěvu vědomě využívá prvků pěvecké techniky
používá rozšířený hlasový rozsah a dle svých možností vyrovnané hlasové rejstříky
dbá na srozumitelnou výslovnost, vyrovnání vokálů, pregnantní artikulaci konsonantů
disponuje hlasovým rozsahem minimálně v rozsahu 2 oktáv
stylově interpretuje písně různých slohových období a žánrů
zpívá ve vícehlasých skladbách a orientuje se v jejich notovém zápise
cíleně dodržuje zásady hlasové hygieny

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




má vyrovnané znění hlasu v celém svém rozsahu s využitím propojených rejstříků
aktivně spolupracuje při výběru repertoáru na základě svého zájmu a preferencí
je schopen stylově interpretovat vokální skladby různých slohových období a žánrů a činí
tak s pěveckou inteligencí (pochopení smyslu a umělecké hodnoty skladby)
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3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



zvládne se sám rozezpívat a samostatně pracovat při korepetici
uplatňuje se ve vícehlasých komorních seskupeních nejrůznějšího obsazení a žánrového
zaměření

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



má přehled o základní pěvecké literatuře různých slohových období a na základě
poslechu vokální skladby je schopen kritického hodnocení
na veřejném vystoupení je schopen přirozeného a kultivovaného pěveckého projevu

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ ZPĚV
4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




dokáže zpívat v kánonu, či jednoduchém dvojhlase
intonačně a rytmicky udrží svoji melodickou linku
aktivně spolupracuje s korepetitorem

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




rozpozná intonační soulad s druhým hlasem
koriguje rytmickou a tempovou nepřesnost ve svém hlase
zvládne základní dynamickou strukturu ve svém hlase

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




svoji melodickou linku chápe v harmonickém vztahu s druhým hlasem i klavírním
doprovodem
respektuje nádechy, vnímá frázi
vnímá dvojhlas jako společnou komunikaci

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


zpívá v duu, triu, případně kvartetu
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udrží suverénně intonačně a rytmicky melodickou linku svého hlasu
s ostatními zpěváky při zpěvu komunikuje
zpívá s výrazem

1. ROČ NIK PŘ IPRAVNEHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:







chápe jednoduchá dirigentská gesta pedagoga
udrží svoji melodickou linku
koriguje intonační, rytmickou a tempovou nepřesnost ve svém hlase
přiladí se k zpěvákům v souboru
poslouchá ostatní zpěváky ve chvíli, kdy pedagog zkouší s nimi
dodržuje kázeň při zkouškách

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





zpívá v různých pěveckých uskupeních
rozpozná a reaguje na složitější gesta vedoucího pedagoga
zpívá z listu jednoduché lidové písně
je schopen na požádání učitele zpívat i jiný part v souboru

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





pomáhá při rozezpívání mladším zpěvákům
rozlišuje v partu, kdy má jeho hlas vůdčí a kdy doprovodnou úlohu
předvede kolegům, je-li vyzván, úroveň jím nacvičeného individuálního partu
pročte party ostatních hlasů a orientuje se v nich

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK :





je nápomocen radou mladším kolegům v souboru
zařadí připravovaný repertoár do kontextu slohového období
konzultuje se svými kolegy nádechy
zvládne jednoduché party „prima vista“

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




navrhne a zdůvodní nádechy
aktivně vystupuje při volbě souborového repertoáru na další vystoupení
je vzorem při zkouškách a vystoupeních ostatním zpěvákům
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poslouchá nahrávky jiných souborů stejného složení, hodnotí jejich kvalitu a svůj úsudek
obhájí

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HUDEBNÍ NAUKA
Vizte stranu 17.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV
Vizte stranu 20.
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SBOROVÝ ZPĚV – RADOST PRAHA
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Přípravná sborová
výchova
Přípravný sborový
zpěv Koťata
Sborový zpěv Písnička
Sborový zpěv Radost
Praha
Komorní sbor
Hlasová výchova a
intonace
Sborový zpěv Puellae

Základní studium I. stupně

1. r.

2. r.

1

1
1

1. r.

2. r.

3. r.

1

1

1

2

2

2

2

5

5

1

1

1

4. r.

1

PS/II

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r.
4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

1. r.

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1*

1*

1*

1*

2

2

2

2

1

1*

1*

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
O zařazení žáků do předmětů Přípravný sborový zpěv Koťata, Sborový zpěv Písnička, Sborový zpěv Radost Praha a
Komorní sbor rozhoduje učitel.
Žáci, kteří navštěvují pouze Studijní zaměření Sborový zpěv, povinně navštěvují do 5. ročníku Základního studia I.
stupně předmět Hlasová výchova a intonace. Žáci studující další studijní zaměření povinně navštěvují předměty
Přípravná hudební výchova a Hudební nauka.
Předměty Hlasová výchova a intonace se vyučují pouze v kombinaci s předměty Sborový zpěv Písnička a Sborový
zpěv Radost Praha. Do předmětů Hlasová výchova a intonace jsou žáci zařazováni na základě rozhodnutí učitele.
Tyto předměty se vyučují v blocích jednou za 14 dní.
Žáci II. stupně Základního studia navštěvují předmět Sborový zpěv Radost Praha, nebo Sborový zpěv Puellae podle
rozhodnutí učitele.
Předmět Komorní sbor se vyučuje v blocích jednou za 14 dní.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ SBOROVÁ VÝCHOVA
1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


osvojuje si základní prvky hlasové a pěvecké techniky (správný nádech, zřetelná
artikulace)
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ovládá základní poznatky z oblasti intonace, dynamiky a rytmu (intonace nápodobou,
rozlišení dynamických stupňů, rozlišení rychlého a pomalého tempa)

2. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ




reaguje na základní dirigentova gesta, zvládá společný nástup a konec skladby, změny
tempa a dynamiky podle gesta
veřejně vystupuje před obecenstvem
zpívá zpaměti

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV KOŤATA
2. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






osvojuje si základní prvky hlasové a pěvecké techniky
ovládá základní poznatky z oblasti intonace, dynamiky a rytmu
reaguje na základní dirigentova gesta
veřejně vystupuje před obecenstvem
umí zazpívat zpaměti

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





správně a přirozeně drží tělo při zpěvu
umí hospodařit s dechem
ovládá zásady správného pěveckého nádechu
umí zazpívat zpaměti

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




umí zazpívat zpaměti lidové písně
používá přirozenou barvu hlasu v celém rozsahu skladby
reaguje na složitější sbormistrovská gesta

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





zpaměti zpívá složité lidové písně s klavírním doprovodem
zvládá hlasová cvičení v rozsahu pěti až šesti tónů
zpívá přirozeně bez forsírování
zvládá hlasová cvičení v rozsahu pěti až šesti tónů
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SBOROVÝ ZPĚV PÍSNIČKA
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







zazpívá čistě lidovou či dětskou umělou píseň a pozná mezi nimi rozdíl
zná a prakticky užívá správný pěvecký postoj a sed
zná základní zásady správné hlasové hygieny
užívá zásady dechové techniky při zpěvu (nádech do bránice, zadržení dechu)
intonačně čistě se pohybuje v tónovém prostoru h – d2
reaguje na dirigentské gesto, soustředěně sleduje sbormistra

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






nenadechuje se uprostřed slova či fráze
chápe náladu a obsah písně
netlačí na hlas
zazpívá čistě píseň ve větším rozsahu (dle individuální polohy hlasu)
chápe hlasové rejstříky a propojuje je

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





správně reprodukuje jednotlivá hlasová cvičení
při zpěvu správně a výrazně artikuluje
zpívá v malé skupině či sólově před ostatními
používá notový part a rozumí jeho obsahu

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








zazpívá krátkou ukázku znělým hlasem v jeho přirozené dynamice
chápe důležitost rozezpívání a reprodukuje odpovídající hlasová cvičení
užívá správný pěvecký dech, měkké nasazení tónu, sjednocování rejstříků
užívá a rozlišuje pěvecké vazby legato, tenuto a staccato
rozliší správnou a nesprávnou intonaci a opraví ji
dokáže posoudit zpěv druhých
vnímá zodpovědnost za kolektivní dílo

114

Šk ol n í vzd ěl áv a cí p r o gr a m

Vzd ěl á v ac í o bs ah u m ě l ec ký ch o b orů

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SBOROVÝ ZPĚV RADOST PRAHA
3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






používá notový part a rozumí jeho obsahu
reprodukuje jednotlivá hlasová cvičení
při zpěvu správně a výrazně artikuluje
zpívá v malé skupině či sólově před ostatními a dokáže svůj výkon slovně komentovat
zazpívá krátkou ukázku znělým hlasem v jeho přirozené dynamice

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





ve dvojhlase zazpívá jednoduchý doprovodný hlas
při zpěvu vnímá zpěv vlastní i druhých
odliší a je schopen zpívat v dynamice p, mf, f
spolehlivě se orientuje v jednoduchém notovém zápise

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





ve trojhlase je schopen zazpívat svůj hlas
uvolněně drží tělo při zpěvu
správně se nadechuje do bránice, přesně nasazuje počáteční tóny
čistě intonuje

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




adekvátně reaguje na sbormistrovské gesto
dvojhlas zpívá s doprovodem dalších nástrojů i bez něj
orientuje se a pěvecky udrží ve čtyřhlasé sborové sazbě

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





používá plného hlasového rozsahu při základním respektování přirozené kultivované
hlasové kultury
naprosto se varuje přepínání hlasu a forzi
interpretuje složité harmonie ve vícehlasých skladbách s doprovodem i bez doprovodu
zpívá v cizích jazycích se snahou o správnou výslovnost

115

Šk ol n í vzd ěl áv a cí p r o gr a m

Vzd ěl á v ac í o bs ah u m ě l ec ký ch o b orů

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:
 zpívá s využitím celé dynamické škály
 intonuje podle sborové partitury
 má základní znalosti o odpovídající interpretaci skladeb různých stylových období a umí
je používat

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




zpívá z listu i náročnější sborové partitury
stylově interpretuje náročné skladby různých stylových období
užívá kultivovaného hlasu v celém hlasovém rozsahu

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



zpívá z listu i náročné sborové partitury
dobře se orientuje v základních dílech lidové i umělé sborové tvorby

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





je schopen vystoupit sólově i v rámci sboru
správně pěvecky dýchá, čistě intonuje
uplatňuje se v komorních seskupeních
je schopen reprezentace při důležitých vystoupeních

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – KOMORNÍ SBOR
7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



v rámci menší skupiny koriguje intonační a dynamickou hladinu hlasu vůči ostatním
využívá vyrovnaného hlasu ve všech svých hlasových rejstřících

1. ROČ NIK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



je schopen suverénně intonovat z not v celém svém hlasovém rozsahu
udrží se v oktetu
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1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




je schopen interpretace sólového partu skladby
zpívá samostatně sólově některý zpěvní hlas skladby
s jistou intonuje podle not

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




zpívá suverénně v sólových kvartetech
udrží intonaci v náročných clusterech
při interpretaci skladeb 20. a 21. století používá bicí nástroje

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



hodnotí výkony ostatních členů souboru a vymezuje se vůči nim
reaguje na složitá dirigentská gesta

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





s jistotou zvládá hlasovou i výrazovou techniku náročných kompozic bez průvodu i
s průvodem různých nástrojů
ovládá zpěv v několika světových jazycích
zpaměti zpívá celé cykly skladeb
rozlišuje kvalitní hudební záznamy od méně kvalitních a svá tvrzení dokáže obhájit

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HLASOVÁ VÝCHOVA A INTONACE
1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







zná a používá noty v rozsahu f – c3 v houslovém klíči
dokáže vyjmenovat některé další klíče, zejména ty, se kterými se setká ve sborové
partituře
zná a používá posuvky (křížky, bé)
zná pojem stupnice, tónina, akord (stupnice C, G, D, A, F dur)
zná předznamenání základních durových stupnic, je schopen se v daných tóninách
orientovat
je schopen intonovat jednotlivé tóny svého hlasového rozsahu podle předehraní na
klavíru a předzpívání
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2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





zná a používá základní rytmické hodnoty not a pomlk
rozlišuje všechny durové stupnice
vyjmenuje názvy oktáv a lidských hlasů
intonuje z listu jednoduché, krátké motivy ve stupňovitých postupech na tónech
tónického kvintakordu a jeho obratech, v jednoduchých tónových skocích

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






podle předlohy vytleská či na rytmický nástroj zahraje krátký rytmický motiv
zapíše krátký, rytmicko-melodický motiv
kreativně doplní neúplný motiv na principu předvětí a závětí
podle zápisu reprodukuje tečkovaný rytmus, šestnáctinové hodnoty, ligaturu
je schopen zazpívat dvojhlas a udržet se v obou hlasech

4. ROČ NIK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:













zvládne spolehlivě střídavý dech
zpívá harmonicky i melodicky trojzvuky i čtyřzvuky
interpretuje složité rytmické útvary
intonuje na jména not v rozsahu kvinty
dbá na dodržování již získaných základních pěvecko-technických dovedností a návyků
při zpěvu volně dýchá a dbá na funkční využití bránice
dle svých možností má rejstříkově vyrovnané znění hlasu v celém svém rozsahu
hlas tvoří volně se zachováním jeho osobité barevnosti
při artikulaci dbá na dostatečnou aktivitu a přirozenou funkčnost artikulačního ústrojí
(rty, čelisti, zuby, tvrdé a měkké patro, jazyk)
při nácviku vědomě pracuje s notovým zápisem písně, respektuje dynamická i tempová
označení
svým pěveckým projevem adekvátně interpretuje písně různého charakteru
zpívá písně zpaměti s prokomponovaným klavírním doprovodem

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






samostatně zpívá z listu v durových i mollových tóninách
intonuje zpěvné i nezpěvné intervaly
intonuje na jména not v rozsahu oktávy
zná a umí zpívat podle fonogestiky
dodržuje již rozvinuté základní pěvecko-technické dovednosti, jako předpoklad pro další
rozvoj hlasu
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v období mutace dbá na důsledné dodržování hlasové hygieny
respektuje změny svého hlasu a objevuje jeho nové možnosti
vědomě využívá dechové opory
při pěvecké artikulaci dbá na aktivní zapojení mimických svalů
vnímá důležitost hlasové kultury a kantilény
pod vedením učitele rozvíjí vlastní hudební představy a vnímá odlišnosti výrazových
prostředků při interpretaci písní různých stylových období a žánrů

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:















dokáže teoreticky analyzovat akord a zvukově ho realizovat
používá melodické obměny akordu, jeho harmonickou i melodickou interpretaci
intonuje rozložené akordy v kadencích
uplatňuje již osvojené správné pěvecko-technické návyky
tóny měkce nasazuje a vědomě užívá dechové opory
při výslovnosti dbá na zvukové vyrovnání vokálů při zachování jejich hlavních
charakteristických vlastností
vyrovnané vokály spojuje se zřetelně vyslovovanými konsonanty
využívá hlas v celém svém rozsahu
zvládá hlasová cvičení v rozsahu oktávy (rozložený tónický kvintakord do oktávy)
vědomě pracuje s notovým zápisem
je schopen intonace jednoduché melodie z listu
při interpretaci využívá adekvátních výrazových prostředků
zpívá písně různých stylových období a žánrů
je schopen uplatnit se ve vícehlasu, čistě intonuje svůj part

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:














notuje spolehlivě septakordy a jejich obraty
dokáže při zpěvu ve skupině záměrně akord rozladit a zpětně vyladit
intonuje v církevních a exotických tóninách
intonuje na jména not (i na jednotlivé stupně) v celém hlasovém rozsahu
ovládá a stále rozvíjí základy dechové techniky, měkké, opřené nasazení a znění tónu,
zásady správné artikulace a kultury hlasu
používá rozšířený hlasový rozsah a dle svých možností vyrovnané hlasové rejstříky
je schopen kultivovaného pěveckého projevu
orientuje se v notovém zápisu a dokáže píseň analyzovat z hlediska rytmickomelodického i hudebně-výrazového
při interpretaci volí adekvátní výrazové prostředky
stylově interpretuje písně různých slohových období a žánrů
zpívá ve vícehlasých skladbách a orientuje se v jejich notovém zápise
cíleně dodržuje zásady hlasové hygieny
je schopen veřejného (absolventského, soutěžního) vystoupení
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1. ROČ NÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






používá rozšířený hlasový rozsah a dle svých možností vyrovnané hlasové rejstříky
je schopen kultivovaného pěveckého projevu
stylově interpretuje písně různých slohových období a žánrů
zpívá ve vícehlasých skladbách a orientuje se v jejich notovém zápise
cíleně dodržuje zásady hlasové hygieny

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




ovládá základy pěvecké techniky (dechová opora, funkční využití bránice, měkké
nasazení a volné tvoření tónu, kantiléna)
dbá na srozumitelnou výslovnost, vyrovnání vokálů, pregnantní artikulaci konsonantů
disponuje hlasovým rozsahem minimálně v rozsahu 2 oktáv

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




má vyrovnané znění hlasu v celém svém rozsahu s využitím propojených rejstříků
aktivně spolupracuje při výběru repertoáru na základě svého zájmu a preferencí
je schopen stylově interpretovat vokální skladby různých slohových období a žánrů a činí
tak s pěveckou inteligencí (pochopení smyslu a umělecké hodnoty skladby)

3. ROČ NIK ZAKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



zvládne se sám rozezpívat a samostatně pracovat při korepetici
uplatňuje se ve vícehlasých komorních seskupeních nejrůznějšího obsazení a žánrového
zaměření

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



má přehled o základní pěvecké literatuře různých slohových období a na základě
poslechu vokální skladby je schopen kritického hodnocení
na veřejném vystoupení je schopen přirozeného a kultivovaného pěveckého projevu
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SBOROVÝ ZPĚV PUELLAE
1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




je schopen interpretace sólového partu skladby
zpívá samostatně sólově některý zpěvní hlas skladby
s jistou intonuje podle not

2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



zpívá suverénně v sólových kvartetech
udrží intonaci v náročných clusterech

3. – 4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




s jistotou zvládá hlasovou i výrazovou techniku náročných kompozic bez průvodu i
s průvodem různých nástrojů
ovládá zpěv v několika světových jazycích
zpaměti zpívá celé cykly skladeb
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STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SBOROVÝ ZPĚV – PUERI GAUDENTES
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty

1. r.

2. r.

1

1

Přípravná sborová
výchova
Přípravný sborový
zpěv Pueri
Sborový zpěv Pueri
Hlasová výchova Pueri
Sborový zpěv Pueri
gaudentes
Sborový zpěv
Hlasová výchova Pueri
gaudentes
Intonace

5. r.

6. r.

7. r.

1. r.

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r.
4. r.

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

1

1

1

0,5

0,5

Základní studium I. stupně

1

1. r.

2. r.

1

1
2
0,5

3. r.

4. r.

2
0,5

2
0,5

3,5

3,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

PS/II

3,5

3,5

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
* – nepovinný předmět
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
O zařazení žáků do předmětů Přípravný sborový zpěv, Sborový zpěv Pueri, Sborový zpěv Pueri gaudentes a
Sborový zpěv rozhoduje učitel.
Předmět Hlasová výchova Pueri se vyučuje pouze v kombinaci s předmětem Sborový zpěv Pueri, předmět Hlasová
výchova Pueri gaudentes se vyučuje pouze v kombinaci s předmětem Sborový zpěv Pueri gaudentes. Do předmětů
Hlasová výchova Pueri a Hlasová výchova Pueri gaudentes jsou žáci zařazováni na základě rozhodnutí učitele.
Předmět Hlasová výchova Pueri gaudentes se vyučuje v blocích jednou za 14 dní.
Předmět Intonace se vyučuje pouze v kombinaci s předmětem Sborový zpěv Pueri gaudentes. Předmět Intonace
se vyučuje v blocích jednou za 14 dní.
Žáci 6. a 7. ročníku Základního studia I. stupně a 1. ročníku PS/II navštěvují buď předmět Sborový zpěv Pueri
gaudentes, nebo předmět Sborový zpěv. O jejich zařazení rozhoduje učitel.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ SBOROVÁ VÝCHOVA
Vizte stranu 112.

122

3,5

Šk ol n í vzd ěl áv a cí p r o gr a m

Vzd ěl á v ac í o bs ah u m ě l ec ký ch o b orů

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÝ SBOROVÝ ZPĚV PUERI
2. ROČ NIK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





správně a přirozeně drží tělo při zpěvu
ovládá správný pěvecký nádech
umí částečně hospodařit s dechem
reaguje na složitější dirigentská gesta (společný nástup a konec skladby, rozlišení
dynamiky a tempa)

1. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:
















ovládá základní poznatky z oblasti intonace (rozlišuje nižší a vyšší tóny, umí je
pojmenovat), dynamiky (rozlišuje p, mf, f) a rytmu (rozlišuje podle gest základní
metrum, 2/4, 3/4, 4/4)
zpívá jednohlasně
reprodukuje zpívané slyšené tóny v rámci svých hlasových možností
správně a přirozeně drží tělo při zpěvu (rychleji přejde do správné nádechové pozice, na
výzvu učitele rychleji zareaguje na pokyny k postoji)
rozumí zásadám správného pěveckého nádechu a umí je v rámci svých schopností
využívat
umí hospodařit s dechem
zachová přirozenou barvu hlasu v celém rozsahu skladby (u tónů na okraji hlasového
rozsahu se vyvarovává forze)
v rámci svého věku reaguje již bez slovního upřesnění na sbormistrovské gesto
zpívá jednohlasně a zvládá kánon
reprodukuje slyšené tóny (včetně zahraných na klavír) i krátké melodické a rytmické
úryvky
sluchově rozeznává vysokou, střední a nízkou polohu tónu
zapisuje jednoduché rytmy podle sluchu
zná pojem stupnice, tónina, akord (stupnice C, G, D, A, F dur)
sluchem určí celý tón a půltón, zazpívá a zapíše intonační modely ve známých tóninách

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SBOROVÝ ZPĚV PUERI
2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





dbá na uvolněné držení těla při zpěvu, správný nádech, přesné nasazování tónů podle
klavírního doprovodu, dobrou artikulaci a intonaci
zpívá v základním rozsahu úměrnému svému věku (oktáva)
zpívá se základní dynamikou (p, mf, f)
pohotově reaguje na gesto sbormistra
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zpívá jednoduchý dvojhlas při zpěvu bez doprovodu i s doprovodem
zvládá základní intonování podle not v rámci svého hlasového rozsahu
rozlišuje všechny durové stupnice
zapisuje jednoduché melodie a transponuje je
vyjmenuje základní intervaly, na základě znalosti durových stupnic je tvoří a dokáže je
intonačně rozlišit

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ













dodržuje intonačně čistý pěvecký výkon
zdokonaluje kvalitu hlasové techniky se zřetelem na čisté a přesné nasazení tónu
používá širší hlasový a dynamický rozsah (zpěv v rozsahu přes oktávu, používá další
dynamické stupně, mp, ff)
uvědomuje si nutnost dechové opory při zpěvu
využívá střídavému dechu
umí zpívat s adekvátním výrazem, rozlišuje náladu skladby
zpívá zpaměti, dílčím způsobem i podle not
zpívá vícehlasé skladby s doprovodem nástroje
ukázněně vystupuje na veřejných vystoupeních sboru
tvoří základní intervaly ve všech tóninách a ovládá principy odvozených intervalů
pojmenuje a zapíše hlavní harmonické funkce a tvoří kadenci v základních tóninách
umí vysvětlit pojmy paralelní a stejnojmenná stupnice

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:












umí používat střídavý dech
částečně zvládá interpretaci vícehlasých skladeb s oporou vyspělejšího zpěváka
využívá celé škály dynamických možností hlasu při zachování vysoké kvality tónu
bezpečně se orientuje v jednoduché partituře
dokáže zpívat z listu jednodušší skladby
reaguje na komplikovanější sbormistrovské gesto (zvládá tempové změny)
je schopen bezpečně zpívat i pod vedením cizího sbormistra jednodušší skladby
zpívá v cizích jazycích při odpovídající snaze o správnou výslovnost
pojmenuje základní melodické ozdoby
přečte noty s dvojitými posuvkami a enharmonicky je zamění
na základě znalosti odvozených intervalů provádí obrat a výsledný interval pojmenuje

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HLASOVÁ VÝCHOVA PUERI
2. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



umí používat střídavý dech
zná a používá základní rytmické hodnoty not a pomlk
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intonuje z listu jednoduché, krátké motivy ve stupňovitých postupech na tónech
tónického kvintakordu a jeho obratech, v jednoduchých tónových skocích

3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




podle předlohy vytleská či na rytmický nástroj zahraje krátký rytmický motiv
zapíše krátký, rytmicko-melodický motiv
kreativně doplní neúplný motiv na principu předvětí a závětí

4. ROČ NIK ZAKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




zvládne spolehlivě střídavý dech
zpívá harmonicky i melodicky trojzvuky i čtyřzvuky
interpretuje složité rytmické útvary

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SBOROVÝ ZPĚV PUERI GAUDENTES
4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:













používá střídavý dech
zvládá interpretaci složitých vícehlasých skladeb v obsazení SATB
využívá celé škály dynamických možností hlasu při zachování vysoké kvality tónu
bezpečně se orientuje v partituře SATB
dokáže zpívat z listu jednodušší, jednohlasé skladby
rozlišuje různé stylové žánry a adekvátně je interpretuje
reaguje na veškerá sbormistrovská gesta včetně verbálních pokynů
bezpečně zpívá i pod vedením cizího sbormistra jednodušší skladby
zpívá v cizích jazycích při odpovídající snaze o správnou výslovnost
pojmenuje základní melodické ozdoby
přečte noty s dvojitými posuvkami a enharmonicky je zamění
na základě znalosti odvozených intervalů provádí obrat a výsledný interval pojmenuje

5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







s jistotou zvládá interpretaci složitějších vícehlasých skladeb
využívá celé škály dynamických možností hlasu při zachování vysoké kvality tónu
dokáže zpívat z listu složitější, vícehlasé skladby
zpívá za doprovodu různých hudebních nástrojů (smyčcové, dechové apod.)
je schopen bezpečně zpívat vícehlasé skladby i pod vedením cizího sbormistra
rozezná druhy církevních stupnic (aiolská, dórská, frygická, lydická, mixolydická)
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umí rozeznat a stručně v několika větách popsat základní charakteristiky jednotlivých
období dějin hudby (vznik hudby, primitivní kultury, exotická hudba, antika, středověk,
renesance, baroko, klasicismus, romantismus, 20. století, vznik jazzu a současnost)

6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








s jistotou zvládá interpretaci složitých vícehlasých skladeb
využívá celé škály dynamických možností hlasu při zachování vysoké kvality tónu
umí se dokonale orientovat v partituře
interpretuje a rozlišuje skladby podle jejich žánru i nálady
uvědomuje si při zpěvu z vícehlasého partu vztah svého hlasu k hlasům ostatním (rozliší
sólový sborový part, zpěv tutti, zvýraznění hlavy tématu ad.)
je schopen zpívat a cappella i v kvartetu (SATB, SSAA)
dokáže slovně ohodnotit výkon sboru a úroveň vystoupení

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:












používá plný hlasový rozsah při zásadním respektování přirozené kultivované hlasové
kultury, dbá na hlasovou hygienu, seznamuje se s problémy začínající mutace
umí se naprosto vyvarovat přepínání hlasu (forze)
interpretuje složité harmonie ve vícehlasých skladbách s doprovodem i bez doprovodu
zpívá v cizích jazycích při maximální snaze o správnou výslovnost
využívání kompletní dynamické škály
zvládá intonaci podle sborové partitury
využívá základní znalosti odpovídající interpretace skladeb různých stylových období
výborně se orientuje ve zpěvu podle sbormistrova gesta
uvědomuje si při zpěvu z vícehlasého partu vztah svého hlasu k hlasům ostatním
umí transponovat vícehlasou skladbu do jiné tóniny
aktivně poslouchá skladby a je schopen pojmenovat jejich charakter a náladu

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





navazuje na dovednosti získané na I. stupni studia a zdokonaluje je
jistě zvládá stylovou interpretaci náročných vícehlasých skladeb
umí používat kultivovaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu
bezpečně intonačně zvládá notový part bez doprovodu (TB)

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:


umí zazpívat z listu skladby s tonálním vybočením
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bezpečně intonačně zvládá part bez doprovodu i s nejrůznějším instrumentálním
doprovodem
dokáže se orientovat v základních dílech lidové i umělé sborové tvorby
výborně artikuluje rychlé skladby i v cizích jazycích

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




vnímá vyváženost jednotlivých hlasů při interpretaci sborové skladby (v obsazení SATB)
zvládá komplikovanější dynamické struktury skladby v několika úrovních (každý hlas
má současně jinou dynamiku)
aktivně se podílí na přípravě společné skladby při spolupráci s dalšími sbory

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:












výborně interpretuje složité harmonie ve vícehlasých skladbách s doprovodem i bez
doprovodu
s jistotou zvládá hlasovou i výrazovou techniku náročných kompozic bez průvodu i
s průvodem různých nástrojů
výborně zvládá zpěv v cizích jazycích se správnou výslovností
využívá beze zbytku rozsáhlého dynamického rozpětí
výborně se orientuje ve zpěvu podle složitého sbormistrova gesta (i u cizích sbormistrů)
jistě zvládá stylové interpretace náročných vícehlasých skladeb
používá kultivovaný hlas v celém hlasovém rozsahu
velmi dobře zvládá zpěv z listu i u náročných partitur
výborně se orientuje v základních dílech lidové i umělé sborové tvorby
je schopen zpívat samostatně sólově některý zpěvní hlas skladby
je schopen interpretace sólového partu skladby

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SBOROVÝ ZPĚV
6. – 7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ,
1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA II, STUPNĚ
ŽÁK:






orientuje se v partituře včetně basového klíče
seznamuje se s pravidly hlasové hygieny v období mutace
využívá nových hlasových možností, rozšiřuje a upevňuje je (TB)
dokáže ohodnotit výkon sboru a úroveň vystoupení (ve smíšené sestavě)
pravidelně je kontrolován a konzultuje s foniatrem, umí popsat svůj aktuální stav
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – HLASOVÁ VÝCHOVA PUERI GAUDENTES
3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




podle předlohy vytleská či na rytmický nástroj zahraje krátký rytmický motiv
zapíše krátký, rytmicko-melodický motiv
kreativně doplní neúplný motiv na principu předvětí a závětí

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




zvládne spolehlivě střídavý dech
zpívá harmonicky i melodicky trojzvuky i čtyřzvuky
interpretuje složité rytmické útvary

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





samostatně zpívá z listu v durových i mollových tóninách
intonuje zpěvné i nezpěvné intervaly
intonuje na jména not
zná a umí zpívat podle fonogestiky

6. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




dokáže teoreticky analyzovat akord a zvukově ho realizovat
používá melodické obměny akordu, jeho harmonickou i melodickou interpretaci
intonuje rozložené akordy v kadencích

7. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




intonuje spolehlivě septakordy a jejich obraty
dokáže při zpěvu ve skupině záměrně akord rozladit a zpětně vyladit
intonuje v církevních a exotických tóninách

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – INTONACE
3. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


podle předlohy vytleská či na rytmický nástroj zahraje krátký rytmický motiv
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zapíše krátký, rytmicko-melodický motiv
kreativně doplní neúplný motiv na principu předvětí a závětí

4. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





zvládne spolehlivě střídavý dech
zpívá harmonicky i melodicky trojzvuky i čtyřzvuky
interpretuje složité rytmické útvary
intonuje na jména not v rozsahu kvinty

5. ROČ NIK ZAKLADNIHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





samostatně zpívá z listu v durových i mollových tóninách
intonuje zpěvné i nezpěvné intervaly
intonuje na jména not v rozsahu oktávy
zná a umí zpívat podle fonogestiky
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5.2

TANEČNÍ OBOR

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ TANEC
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty
Taneční průprava
Přípravná taneční
výchova
Taneční praxe
Současný tanec

Základní studium I. stupně

1. r.

2. r.

1

1

PS/II

1. r.
1

2. r.
1

3. r.
1

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

1

1

1

2
1

2
1

2
2

2
2

1. r.
1

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r.
4. r.

2
1

2
1

2
1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebním plánům:
1.
2.
3.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
PS/II je určeno žákům, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním zaměření.
Žáci 1. ročníku Základního studia II. stupně, kteří neabsolvovali Základní studium I. stupně v daném studijním
zaměření, začínají plnit vzdělávací obsah podle učebních osnov Základního studia I. stupně.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – TANEČNÍ PRŮPRAVA
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:










používá principy harmonické držení těla a má představu o základních tělesných
částech těla a jejich vztazích
dokáže vytleskat dvou, tří a čtyřslabičná slova
pohybem reaguje na změny hudebního doprovodu: vysoko-nízko, rychle-pomalu
zvyšuje celkovou flexibilitu a obratnost
zvládá základní akrobatické prvky: kotoul vpřed, svíčka, most
zvládá taneční kroky: přeměnný krok a koníčkový přeskok
osvojuje si základní taneční chůzi, běh a dálkový skok
dovede podstoupit pohybovou práci s náčiním
na základě práce s lidovou písní a dětské tanečními hrami vnímá hudební fráze

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


prohlubuje své znalosti o správném držení těla o práci s dechem
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rozeznává sudé a liché metrum
ovládá vedený a kyvadlový pohyb paží
zvyšuje svoji pružnost a akrobatické dovednosti: průpravné cviky o stoj na rukách
a hvězdu, svíčka ze sedu snožmo, roznožmo, dřepu i stoje
zdokonaluje taneční chůzi, běh, poskočný krok, cval, přeměnný krok, dálkový skok,
obraty a provádí je v krátkých kombinacích těchto kroků
práci ve dvojicích zvládá základní cvičení ve vzájemném dotyku a zvyšuje citlivost
k druhým

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







používá pět základních pozic rukou i nohou v klasickém tanci
ovládá jednoduché točení (chenne)
rozeznává plié a relevé
orientuje se v prostoru na en face a cruase
skáče ve všech pozicích
rozeznává skok chassé a dokáže kombinovat skok s otočkou (chasé a chenne)

1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





využívá všechny nabyté představy o harmonickém držení těla a pohybu do prostoru
provádí obraty o 180 stupňů
seznamuje se principem vlny (následnosti) a spirály páteře, trupu
provádí prvky práce dolních končetin: degagé, developé, envelopé, grand battment

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ TANEČNÍ VÝCHOVA
1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






dokáže pohybem reagovat na dynamické změny hudebního doprovodu
umí harmonicky držet tělo
zvládá průpravné protahovací a posilovací cviky
zvyšuje celkovou ohebnost a pružnost dle individuální anatomické stavby a dispozic
uvědomuje si pohyb po kruhu, po přímých drahách a po diagonále

2. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




zvládá základní taneční kroky: sunný krok, poskok, cval, přísunný krok
při práci ve dvojicích je schopen vést a respektovat vedení druhých
ovládá si dětské taneční a lidové hry
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při improvizaci je schopen reagovat pohybem na představy a podněty ze světa
rostlin, zvířat, pohádek, aj. vždy v souladu s hudebním doprovodem
při improvizaci využívá práci s náčiním

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – TANEČNÍ PRAXE
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





dokáže pohybově ztvárnit náměty z přírody, pohádek, živlů, života ve městě aj.
dokáže reflektovat pohybové projevy ostatních žáků a slovně je vyjádřit
při improvizaci využívá práci s náčiním a přejímá jejich pohyb jako inspiraci pro
pohyb vlastní
je schopen interpretovat společné dílo při veřejném tanečním představení

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




dokáže v drobných tanečních skladbách žák využívat nabytých dovedností
rozvíjí vlastní pohybovou fantazii na základě práce s představou a vždy ve spojení
s hudebním doprovodem
dovede slovně ohodnotit projev svých spolužáků, použít získané zkušenosti
a aplikovat ve vlastním pohybovém projevu

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




dovede sám zvolit a pohybově vyjádřit vlastní náměty v komunikaci s hudebním
doprovodem
dokáže vlastní pohybový projev vlastními slovy reflektovat
je schopen na základě improvizace zapamatovat si krátký pohybový motiv
a interpretovat jej

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




při improvizaci je schopen uvědomovat si zkušenosti s osou a těžištěm
při improvizaci s partnerem obohacuje projev o princip tahu a tlaku
je schopen sledovat ostatní žáky a poté slovně hodnotí taneční provedení zadání
z hlediska správného provedení pohybu
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5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




dokáže improvizovat s partnerem na principu předávání fyzických impulsů,
je schopen pohybové improvizace na principu vlastní volby pohybových impulsů,
je schopen sledovat ostatní žáky a poté slovně hodnotí taneční provedení zadání
z hlediska správného provedení pohybu, dynamiky a rytmu.

6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




v pohybovém projevu rozlišuje dynamiku škálu na základě hudebního názvosloví
staccato, legato, forte, piano
dovede v etudách na hudbu i bez hudebního doprovodu ztvárnit prostorová,
rytmická a výrazová zadání
na základě improvizace vytváří krátké pohybové etudy

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




přináší vlastní ideové a tematické podněty k tvorbě
aktivně se zapojuje do vzniku společné kompozice
zvládne tanečně ztvárnit a drobnou instrumentální skladbu a interpretuje ji
na závěrečném rámci závěrečného vystoupení k zakončení prvního cyklu

1. – 2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





v práci ve dvojici prohlubuje správnost provedení principů vedení a následování
předávání impulsů, tahu a tlaku, rovnovážné pozice, přebírání a předávání váhy
ovládá práci v paralelních a vytočených polohách dolních končetin s pohybem do
prostoru
chápe a procvičuje princip výskoku a dopadu

3. – 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






provádí různé kombinace skoků a výskoků na místě a s pohybem do prostoru (sauté,
výskoky na pasé, gallop, assemblé, dálkový skok)
v práci s partnerem ovládá princip rovnovážné pozice ve vzájemném tahu i tlaku
postupně se seznamuje a osvojuje si kompoziční principy: pohybový motiv, repetice,
kontrast, kánon, téma a variace, forma ronda aj.
při práci v hodině zpracovává zadání a témata do kratších pohybových etud
na základě nabytých znalostí se podílí na tvorbě společné choreografie
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SOUČASNÝ TANEC
4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




















prohlubuje své znalosti o těle a vnímá zákonitosti zemské přitažlivosti a vlastní váhu
rozeznává dvoudobý a třídobý takt a čtyřdobý takt
zvládá princip vedeného a švihového pohybu dolních končetin v nízkých a středních
polohách
zvládá propojovat jednotlivé prvky a zvyšuje tak vlastní koordinaci pohybu
zvyšuje svoji pružnost a akrobatické dovednosti: stoj na rukách, hvězda
dbá na harmonické postavení těla při provádění pohybových úkolů na místě i do
prostoru
zvládá pohyb z místa chůzi a běh v před, vzad a bočně (s křížením)
zvládá lidové taneční prvky: přísunný krok vpřed a stranou, polkový krok hladký,
třídobý krok, řezankový krok
při práci s náčiním je schopen zapamatovat si krátké pohybové vazby a opakovat je
při práci s partnerem zvládá cvičení ve vzájemném dotyku
prohlubuje znalosti o harmonickém držení těla o představu tělesné osy a těžiště,
vertikály a horizontály
ovládá kyvadlový a kruhový švih pažemi, dále po horizontální a vertikální osmu
celých paží a v zápěstí
provádí průpravné pohybové vazby v polohách na zemi a nízkých přízemních
polohách v postupu přes sál
ovládá princip výpadů a přenášení tělesné osy z nohy na nohu
základní prvky práce dolních končetin demi plié, grand plié, battment tendu, jetté,
grand jetté
zvládá dostředivou chůzi a běh vpřed, vzad
ovládá práci v paralelních a vytočených polohách dolních končetin na místě
(I. a II. pozice vytočená)
ovládá lidové taneční kroky: dvojpolka, polkový krok hladký v točení, valčíkový krok,
mazurka, sousedská
při práci s partnerem provádí společná cvičení na principu tahu a tlaku

5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:








prohlubuje vědomosti o těle o schopnost vizualizace páteře a kosterní soustavy
seznamuje se principem vlny (následnosti) a spirály páteře, trupu
provádí prvky práce dolních končetin: degagé, developé, envelopé, grand battment
ovládá práci v paralelních a vytočených polohách dolních končetin s pohybem do
prostoru
chápe a procvičuje princip výskoku a dopadu
provádí různé kombinace skoků a výskoků na místě a s pohybem do prostoru (sauté,
výskoky na pasé, gallop, assemblé, dálkový skok)
v práci s partnerem ovládá princip rovnovážné pozice ve vzájemném tahu i tlaku
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6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





zvládá pohybové prvky na principech švihu, vlny, impulsu, spirály, skluzu
provádí obraty o 180 stupňů
rozlišuje dynamickou škálu pohybu dle základního hudebního názvosloví staccato,
legato, forte, piano
v práci s partnerem ovládá princip rovnovážné pozice vzájemného přebírání
a předávání váhy

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







využívá všechny nabyté představy o harmonickém držení těla a pohybu do prostoru
provádí pohyby na principech švihu, vlny, skluzu po podlaze
provádí obraty o 180 stupňů
provádí všechny druhy skoků ze dvou končetin na dvě, za dvou na jednu a s pohybem
do prostoru
v práci ve dvojici prohlubuje správnost provedení principů vedení a následování
předávání impulsů, tahu a tlaku, rovnovážné pozice, přebírání a předávání váhy

1. – 2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




je schopen interpretovat pohybové vazby se střídáním poloh a úrovní těžiště, na
místě i do prostoru, v rozdílném rytmu a dynamice
umí sám vytvořit pohybové vazbu na základě nabytých vědomostí a znalostí
umí komunikovat ve skupině a podílet se na vzniku společné kompozice

3. – 4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





chápe improvizaci jako nedílnou součást tvůrčího procesu a choreografické tvorby
hledá vlastní inspirační zdroje a témata k dalšímu tvůrčímu uchopení
je schopen taneční umění a jeho úlohu vnímat v celkovém společenském kontextu
je schopen taneční umění vnímat a reflektovat ve vztahu k ostatním uměleckým
disciplínám
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5.3

VÝTVARNÝ OBOR

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ PLOŠNÁ A PROSTOROVÁ TVORBA
UČEBNÍ PLÁNY
Vyučovací předměty
Plošná tvorba
Prostorová tvorba

PS/I
1. r.
2
1

Základní studium I. stupně

2. r.
2
1

1. r.
2
1

2. r.
2
1

3. r.
2
1

4. r.
2
1

5. r.
2
1

6. r.
2
1

PS/II
7. r.
2
1

1. r.

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r.
4. r.
2
2
2
2
1
1
1
1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně

Poznámky k učebním plánům:
1.
2.
3.

Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.
Předmět prostorová tvorba je společný pro prostorovou, objektovou a akční tvorbu.
Předměty Plošná tvorba a Prostorová tvorba jsou vyučovány v blocích.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PLOŠNÁ TVORBA
1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





převede do vizuální formy osobní pocity a prožitky
experimentuje, samostatně se výtvarně vyjadřuje
je seznámen s výtvarným jazykem a používá ho
zvládá elementární práci s nástroji a materiály

2. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





využívá prvky výtvarného jazyka v plošném i prostorovém vyjádření
dokáže se koncentrovat na výtvarnou činnost
aktivně spolupracuje s vyučujícím a kolektivem
smyslové podněty převádí do vizuální sféry

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


inspiruje se fantazií nebo realitou podle svých schopností
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využívá prvky výtvarného jazyka v plošném vyjádření, základní zvládnutí materiálu
(bod, linie, tvar, plocha ad.)
zaznamenává skutečnost na základě vnímání světa
rozliší barvy teplé a studené

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






posiluje sebedůvěru ke svým výtvarným dispozicím (stanovuje si dílčí cíle)
užívá větší škálu prvků výtvarného jazyka v plošném vyjádření (vlastnosti a vztahy
prvků)
realizuje práci v materiálu
zaznamenává viděnou skutečnost způsobem, který odpovídá jeho věku
vyjmenuje a vysvětlí základní barvy

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ





vědomě se snaží o osobitou tvorbu
experimentuje s prvky výtvarného jazyka v plošném vyjádření (klasické i moderní
technologie)
zaznamenává skutečnost v souladu s rozumovým vývojem
namíchá nové barvy s použitím barev základních

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







posuzuje míru svých možností a cíleně s nimi zachází
vědomě používá prvky výtvarného jazyka v plošném vyjádření (účinky dokáže
porovnat a zhodnotit)
při zaznamenávání skutečnosti využívá možnost výběru kreslířských materiálů
směřuje k tvorbě poznáním a sebepoznáním
používá základní výtvarné pojmy
vysvětlí kruhové uspořádání barev

5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





hovoří o působení své práce a práce svých spolužáků
prohlubuje možnosti a výběr prvků výtvarného jazyka v plošném vyjádření
při zaznamenávání skutečnosti provádí kontrolu vizováním
rozlišuje barvy základní a doplňkové
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6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






obhájí v tvorbě vlastní postup
rozvíjí výtvarné dovednosti v plošné tvorbě (náročnější výtvarné techniky)
při zaznamenávání skutečnosti intuitivně používá perspektivu, modelaci světlem a
stínem
proměňuje běžné v nezvyklé i v barvě
seznamuje se s historií a současností výtvarného umění

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






je schopen vlastní postup obhájit nebo změnit
využívá výtvarné prvky, kompoziční zákonitosti a jejich výrazové kvality
při zaznamenávání skutečnosti si uvědomuje perspektivní zákonitosti
vytváří si osobitý náhled na své okolí i umění
respektuje odlišné výtvarné názory a vybírá si podněty z různých oblastí světové
kultury

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





hledá svůj vlastní přístup
osobitě aplikuje prvky plošného vyjádření
nahlíží na různé téma z různých pohledů
všímá si podnětů z oblasti vědy a kultury

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





při hledání tvůrčího přístupu se žák inspiruje různými oblastmi výtvarného umění
propojuje obsah a formu
respektuje estetický smysl pro účelné využití formátu při kresbě skutečnosti
variuje kresby podle skutečnosti do různých disciplín výtvarného umění

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




zapojuje do své práce vnější podněty z jiných kulturních oblastí a vědy
využívá světelné a barevné kontrasty v plošné tvorbě
utváří si vlastní názor ve výtvarných oblastech volného umění (malířství, sochařství,
grafika), užitého umění (grafická úprava, typografie…), scénografie a architektury
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4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





orientuje se v současném dění v oboru i v širších souvislostech
koncipuje řešení odpovídající vlastnímu výtvarnému názoru
ovládá způsoby výtvarného myšlení na úrovni samostatně pojaté tvorby
prohlubuje svůj zájem o určitou výtvarnou disciplínu, např. plakát, design,
architekturu, restaurování, malířství, textil ad.

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PROSTOROVÁ TVORBA
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




základní zvládnutí materiálu
při modelování použije prsty a vhodné nástroje
vytvoří objekt podle vlastní představy

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




dokáže realizovat práci v materiálu
kombinací technik vytvoří objekt
tvaruje a kombinuje různé materiály

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ



zapojuje se do akční tvorby pod vedením pedagoga
předvede různé techniky práce, klasické i moderní technologie

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



vymodeluje reliéf
prokáže prostorovou představivost, zhotoví model

5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




převedením objektu do různého materiálu prokáže schopnost výtvarného přesahu
uvede hlavní rozdíly mezi prací odebíráním a přidáváním hmoty
prohlubuje možnosti v prostorovém vyjádření
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6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



samostatně používá správné nástroje pro práci s různými materiály
započaté dílo dohotoví s důrazem na detail

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



dává myšlenkový obsah akcím, objektům, instalacím
je si vědom výrazové kvality u prostorové práce

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




projeví zájem o práci druhých, odlišný názor respektuje
hledá svůj vlastní přístup
osobitě aplikuje prvky prostorového vyjádření

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:



při hledání tvůrčího přístupu se žák inspiruje různými oblastmi výtvarného umění
propojuje obsah a formu

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




samostatně si zvolí materiál, nástroje a potřebný postup k realizaci svého úkolu
využívá kontrasty v prostorové tvorbě
utváří si vlastní názor na sochařství, design a prostorovou tvorbu

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






orientuje se v současném dění v oboru i v širších souvislostech
koncipuje řešení odpovídající vlastnímu výtvarnému názoru
ovládá způsoby výtvarného myšlení na úrovni samostatně pojaté tvorby
prohlubuje svůj zájem o určitou výtvarnou disciplínu, např. plakát, design,
architekturu, restaurování, malířství, textil ad.
Dává hlubší myšlenkový obsah akcím, objektům, instalacím
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5.4

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ DRAMATICKÁ TVORBA
UČEBNÍ PLÁNY
PS/I

Vyučovací předměty

1. r.
Dramatika a jevištní
praxe
Přípravná dramatická
výchova
Dramatická průprava
Sólový projev

2

Základní studium I. stupně

2. r.

1. r.

2. r.

PS/II

3. r.

4. r.

5. r.

6. r.

7. r.

2

2

2

2

2

1. r.

Základní studium
II. stupně
1. r. 2. r. 3. r.
4. r.
2

2

2

2

1

1

1

1

2
2

2

2
1

1

1

1

1

Vysvětlivky k učebním plánům:
PS/I – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně
PS/II – přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu II. stupně
** – povinně volitelný předmět

Poznámky k učebním plánům:
1.

2.

Žák si volí z povinně volitelných předmětů na základě svého zájmu, doporučení učitele a možností školy tak, aby
během Základního studia I. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů a také během
Základního studia II. stupně absolvoval 4 hodiny z nabízených povinně volitelných předmětů
Výuka v PS/I je dvouletá a je určena žákům od 5 let věku. Žáci, kteří byli přijati ke vzdělávání v 6 letech, jsou
zařazeni do 2. r. PS/I.

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – DRAMATIKA A JEVIŠTNÍ PRAXE
3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






v jednoduchých etudách přizpůsobuje své jednání změně zadaných okolností
předvede jednoduchou zadanou etudu nebo dramatizaci a zachová její formu i při
výměně rolí
předvede ve cvičeních hru s předmětem
v pohybových cvičeních vědomě používá napětí a uvolnění a změnu dynamiky
ve skupinové spolupráci vymyslí děj krátké etudy a po krátké domluvě ho zahraje

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:


v kolektivní improvizaci zahraje jednoduchou dramatickou situaci s možností
rozhodnout svým jednáním její řešení
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ve cvičeních používá základní principy stavby jednoduchého dramatického tvaru
v etudách dokáže navázat kontakt s partnerem a vyjádřit vztah k němu
zahraje dialog s předmětem jako partnerem

5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







v dramatické etudě vyjadřuje vlastní námět
fixuje tvar dramatické etudy
vyjádří daný hudební námět formou dramatické pohybové improvizace
předvede jednoduchou slovní improvizaci
zahraje pohybovou etudu s předmětem
využívá zkušenosti a poznatky získané v přípravných improvizačních cvičeních při
přípravě představení

6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:





vědomě uplatňuje v pohybových improvizacích na daný hudební námět prostorové,
rytmické a dynamické cítění
pomocí jednoduché náznakové rekvizity vstupuje do rolí a vystupuje z nich
přispívá vlastními nápady k realizaci společného představení
podílí se na realizaci výtvarného řešení představení (scéna, kostýmy)

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






rozpozná, kdy hraní vychází z přirozeného a v rámci daného žánru pravdivého
jednání
zpracuje písemně drobný jevištní tvar (etuda, improvizace) a s využitím
dramatických prostředků ho realizuje
dokáže hodnotit dramatické nebo literární dílo, kriticky reflektuje práci svou i
druhých a sám přijímá kritiku vlastní práce
podílí se na naplnění dramaturgického i režijního plánu dramatického tvaru
využívá divadelní výrazové prostředky a prvky divadelního jazyka při společné
realizaci dramatického tvaru v absolventském představení

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





ve společném představení vytváří svoji postavu-roli s tím, že se soustřeďuje i na její
vnitřní život
chápe úkol své postavy ve stavbě představení
pracuje s prostorovými vztahy na jevišti
vnímá atmosféru vycházející z hudby a přenáší ji na diváka
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2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:





při ztvárnění role využívá rozdílů mezi vlastní psychikou a psychikou postavy
rozlišuje různé umělecké žánry
zpracuje osnovu příběhu formou živých obrazů
vědomě využívá stylizaci a nadsázku v práci na roli ve společném představení

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




vytváří divadelní postavu jak prostředky vnitřní herecké techniky (snahou vžít se do
psychologie postavy), tak pomocí vnějších divadelních prostředků
hodnotí dramatické nebo literární dílo, včetně způsobu jeho provedení
zpracuje vlastní námět v krátké propracované etudě

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






vědomě používá základní divadelní prostředky, vytváří charakter postavy s využitím
stylizace v daném žánru
vědomě uplatňuje zákonitosti výstavby dramatického tvaru
aktivně se podílí na tvorbě jednotlivých složek divadelní inscenace (scéna, hudba,
výběr vhodných rekvizit atd.)
dokáže uvést vybrané dílo do sociokulturních souvislostí
kriticky reflektuje a hodnotí práci svou i druhých

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – PŘÍPRAVNÁ DRAMATICKÁ VÝCHOVA
1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




ve cvičeních a hrách zvládá základy pohybu v prostoru
respektuje ostatní členy kolektivu ve společné hře
seznamuje se se zásadami správného držení těla

2. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



spojuje rytmická říkadla a básničky s jejich pohybovým vyjádřením
spontánně se zapojuje do společné hry
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VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – DRAMATICKÁ PRŮPRAVA
1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:







dokáže uplatnit zásady správného držení těla
v jednoduchých artikulačních cvičeních a říkadlech využívá rytmičnost a melodičnost
řeči
v jednoduché pohybové dramatické hře vnímá své partnery v prostoru a reaguje na
ně
předvede jednoduchou partnerskou hru se zástupným textem
předvede jednoduchou partnerskou hru se zástupnou rekvizitou
využívá možnost hry s předměty jako s loutkami, aplikuje základní principy jejich
„oživování“

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:






v krátké etudě zahraje jednoduchý dramatický děj: uvědomuje si svou roli a úkol
v příběhu
vytvoří jednoduchou improvizovanou loutku a v etudě s ní uplatňuje základní
principy jejího oživování včetně zvuku
ve cvičeních koordinuje jednoduchý rytmický pohyb se zvukem
v hlasových cvičeních používá prodloužený výdech a základy dechové opory
získané dovednosti využívá při přípravě společného veřejného vystoupení

1. ROČNÍK PŘÍPRAVNÉHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:












v dramatické etudě vyjadřuje vlastní námět
fixuje tvar dramatické etudy
vyjádří daný hudební námět formou dramatické pohybové improvizace
předvede jednoduchou slovní improvizaci
zahraje pohybovou etudu s předmětem
využívá divadelní výrazové prostředky a prvky divadelního jazyka při společné
realizaci dramatického tvaru v ročníkovém představení
rozpozná, kdy hraní vychází z přirozeného a v rámci daného žánru pravdivého
jednání
dokáže hodnotit dramatické nebo literární dílo, kriticky reflektuje práci svou i
druhých a sám přijímá kritiku vlastní práce
podílí se na naplnění dramaturgického i režijního plánu dramatického tvaru
uplatňuje dovednosti získané na I. stupni v předmětu Sólový projev na myšlenkově
náročnějších textech
samostatně vede mluvní rozcvičku
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sám či s pomocí učitele vybere vhodnou předlohu textu pro individuální přednes,
tvořivě a kultivovaně ji s osobním zaujetím interpretuje
při přednesu literárního textu využívá vyjádření jednoduchého podtextu
v praxi aplikuje základní výrazové prvky přednesu (významový přízvuk, pauzu,
intonaci, tempo, rytmus a dynamiku)
vyjadřuje myšlenku autorova textu a obohacuje ji o vlastní interpretační postoj

VYUČOVACÍ PŘEDMĚT – SÓLOVÝ PROJEV
3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



ve cvičeních aplikuje správnou výslovnost vokálů
při přednesu krátkého literárního textu vnímá diváka jako partnera (adresáta
sdělení)

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




v mluveném projevu uplatňuje správné technické návyky: dechovou oporu a
rezonanci v masce
s pomocí učitele si sám vybere text k individuálnímu přednesu
při přednesu vybraného textu zaujímá a vyjadřuje osobní vztah k tématu zvolené
literární předlohy

5. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:




samostatně vede mluvní rozcvičku
při přednesu literárního textu využívá vyjádření jednoduchého podtextu
v individuálním přednesu aplikuje základní výrazové prvky přednesu (významový
přízvuk, pauzu, intonaci, tempo, rytmus a dynamiku

6. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



při přednesu vyjadřuje myšlenku autorova textu a obohacuje ji o vlastní
interpretační postoj
vědomě využívá základní výrazové prvky přednesu (viz 5. ročník) na náročnějších
textech
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Vzd ěl á v ac í o bs ah u m ě l ec ký ch o b orů

7. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA I. STUPNĚ
ŽÁK:



sám si vybere vhodnou předlohu textu pro individuální přednes
tvořivě a kultivovaně ji s osobním zaujetím interpretuje

1. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






spontánně reaguje na podněty vnesené do improvizované hry partnerem
tvořivým způsobem zpracovává zadání krátkých improvizovaných etud
v pohybové improvizaci vyjádří charakter a atmosféru hudby
uplatňuje dovednosti získané na I. stupni v předmětu Přednes na myšlenkově
náročnějších textech
jako interpret zaujímá a vyjadřuje stanovisko k obsahu sdělovaného textu

2. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




do skupinové improvizace vnáší vlastní nápady, které mění směr děje
v pohybových improvizacích dokáže nonverbálně vyjádřit krátký hudební motiv
dokáže si samostatně dramaturgicky upravit vybraný text pro sólový přednes
s ohledem na své osobité pojetí textové předlohy

3. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:






v improvizovaných scénkách dodržuje zadaný žánr
pracuje s tempem, změnou tempa, délkou a načasováním jednotlivých akcí ve
společné improvizaci
dokáže si samostatně dramaturgicky upravit vybraný text pro sólový přednes
s ohledem na své osobité pojetí textové předlohy
pracuje s žánrem a stylizací textu
vyjádří ironii i nadsázku obsaženou v textové předloze

4. ROČNÍK ZÁKLADNÍHO STUDIA II. STUPNĚ
ŽÁK:




směřuje k vypointování improvizované etudy
ve skupině zpracuje krátkou hudební předlohu ve vypointovanou divadelní etudu
samostatně vybere vhodnou předlohu pro individuální tvorbu a osobitým způsobem
ji realizuje
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6.

Z ab ezp eč en í v ýu k y žá ků s e sp ec . vzd ěl . p o tř e ba m i

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI
VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Škola je otevřena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. se zdravotním
handicapem, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním), kteří prokáží nezbytné
předpoklady pro vzdělávání.
Škola prostřednictvím podpůrných a vyrovnávacích opatření zabezpečí žákům odpovídající
podmínky pro vzdělávání.
V případě potřeby a splnění nezbytných náležitostí (posudek pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického centra, žádost zákonného zástupce žáka, souhlas
ředitelky školy) zajistí škola vzdělávání těchto žáků podle individuálního vzdělávacího plánu
dle § 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb.
Individuální vzdělávací plán je součástí dokumentace žáka, vychází ze školního vzdělávacího
programu a je zpracován ve spolupráci s příslušným školským poradenským zařízením
zpravidla na jeden školní rok.
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7.

Vzd ěl á v án í ž áků mi m o ř ád n ě n ad a ný ch

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

Škola zabezpečí vzdělávání mimořádně nadaných žáků, jejichž rozložení schopností dosahuje
mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých
uměleckých oblastech. Zjišťování mimořádného nadání žáka provádí školské poradenské
zařízení.
Škola prostřednictvím podpůrných opatření zabezpečí žákům odpovídající podmínky pro
vzdělávání.
V případě potřeby a splnění nezbytných náležitostí (posudek školského poradenského
zařízení, žádost zákonného zástupce žáka, souhlas ředitelky školy) zajistí škola vzdělávání
žáků podle individuálního vzdělávacího plánu dle § 13 vyhlášky č. 73/2005 Sb. Individuální
vzdělávací plán bude vycházet ze školního vzdělávacího programu a bude zpracován,
zpravidla na jeden školní rok, ve spolupráci s příslušným školským poradenským zařízením a
zákonným zástupcem žáka. Individuální vzdělávací plán bude součástí dokumentace žáka.

Škola rovněž realizuje vzdělávání žáků mimořádně talentovaných, kteří dlouhodobě
prokazují nadprůměrné studijní výsledky a projevují zájem o studium uměleckých oborů na
vyšších typech uměleckých škol.
Vzdělávání mimořádně talentovaných žáků zahrnuje:
 prohloubení vzdělávacího obsahu v příslušných předmětech školního vzdělávacího
programu,
 uplatnění odpovídajících metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání,
 širší zapojení žáků do veřejných prezentací školy, soutěží, přehlídek, mezioborových
projektů apod.,
 konzultace s odborníky na vyšších typech uměleckých škol.
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8.

Hod n oc en í ž ák ů a vl a st n í h od n oc en í š kol y

HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

8.1 ZÁSADY HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Hodnocení je v naší škole vnímáno jako účinný motivační prostředek pro žáky a jejich další
umělecký i osobnostní rozvoj.
Hodnocení provádíme tak, abychom:


posoudili míru splnění školních ročníkových výstupů, ale i snaživost a píli žáka, efektivitu
jeho domácí přípravy a jeho celkový přístup ke vzdělávání,



poukázali na individuální pokrok žáka v určitém časovém období a motivovali ho k další
práci,



průběžně žákovi poskytovali objektivní zpětnou vazbu o jeho aktuálních znalostech a
dovednostech,



respektovali speciální vzdělávací potřeby žáka i jeho aktuální životní situaci,



zprostředkovali žákovi srovnání s jeho vrstevníky a ostatními žáky (soutěže, přehlídky,
výstavy, představení, postupové zkoušky v hudebním oboru),



poskytli žákovi dostatečný prostor pro sebehodnocení, pro formulování a zdůvodnění
názorů jak na jeho výkon, tak i na jeho přístup ke vzdělávání a přínos v rámci
skupinových činností.

8.2 ZPŮSOBY HODNOCENÍ ŽÁKŮ
Souborem různých způsobů hodnocení se během školního roku snažíme zajistit vyvážený a
objektivní přístup ke každému jedinci.
Průběžné hodnocení provádíme během celého školního roku, a to formou:
 klasifikace, která je vždy žákovi srozumitelně a věcně zdůvodněna, aby mu přinesla
informace o kladech, případně nedostatcích jeho výkonu či práce za určité období, nebo


výstižným slovním hodnocením.

Závěrečné hodnocení provádíme na konci 1. a 2. pololetí dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o
základním uměleckém vzdělávání, v platném znění.
8.3 OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY:
Škola se dlouhodobě zaměřuje na níže specifikované oblasti:







kvalitu plánování výuky,
kvalitu a četnost zapojování žáků do skupinových aktivit,
úroveň veřejných prezentací školy,
kvalita výsledků žáků,
kulturu školy,
profesní rozvoj zaměstnanců.
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