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2. Charakteristika školy 
 
2.1 počet oborů, velikost 
Podle školského rejstříku a zřizovací listiny lze v Základní umělecké škole Vladislava Vančury 
vyučovat 600 žáků ve všech čtyřech oborech (hudební, literárně-dramatický, taneční a výtvarný). 
Po roce 2010 však byli z personálních a kapacitních důvodů přijímáni žáci jen do hudebního a 
výtvarného oboru. Základy uměleckého vzdělávání poskytujeme v devíti obcích ležících mezi 
Ostravou a Opavou – Dobroslavicích, Dolní Lhotě, Háji ve Slezsku, Hrabyni, Mokrých Lazcích, 
Pusté Polomi, Raduni, Štítině a Velké Polomi, možnost výtvarného vzdělávání jen v Háji ve Slezsku 
a Pusté Polomi.   
 
2.2 historie, současnost   
Hudební výuka v obci Háj ve Slezsku byla zahájena v září 1961, kdy zde otevřela třídu pobočka 
Lidové školy umění v Ostravě-Petřkovicích. O rok později začala výuku zajišťovat LŠU Opava. 
Teprve v roce 1977 vznikla samostatná škola, jejíž ředitelství bylo umístěno v bývalé rodinné vile 
na Nádražní ulici. Sloučením s pobočkami v Hrabyni, Velké a Pusté Polomi překročil počet žáků 
dvě stě. Ve školním roce 1980/1981 byly otevřeny další obory – taneční a výtvarný, začalo se 
vyučovat v Mokrých Lazcích. Během 80. let doznala budova školy výrazných změn, k dalším 
pracovištím přibyla Dolní Lhota a Štítina, počet žáků překročil čtyři sta. Důležitým momentem 
školní historie bylo přiznání právní subjektivity od 1. ledna 1995. V tomto období prošla budova 
v Háji náročnou rekonstrukcí, větší obměna se týkala pedagogického sboru, vzniklo pracoviště 
v Dobroslavicích. V roce 2001 převzal roli zřizovatele ZUŠ Moravskoslezský kraj. Od 1. května 2008 
nese škola jméno významného rodáka, spisovatele a filmaře Vladislava Vančury. Díky zájmu obce 
Raduň bylo v září 2009 otevřeno deváté pracoviště. Široké uplatnění v regionu našly školní 
ansámbly, zejména cimbálové muziky, akordeonový orchestr Polomňanka a další komorní 
soubory. Řada žáků získala ocenění v celostátních i mezinárodních soutěžích nebo po absolutoriu 
pokračovala ve studiu na středních či vysokých školách. Výstavy žákovských prací byly instalovány 
na mnoha místech republiky a v zahraničí.  
 
2.3 charakteristika pedagogického sboru 
Pedagogický sbor čítá více než třicet aprobovaných hudebníků a výtvarníků. Mnozí se prezentují 
vlastní uměleckou činností, řada z nich má vysokoškolské vzdělání. Učitelé se dále vzdělávají, 
publikují v odborných časopisech i knižně, jsou zváni do porot krajských, národních i 
mezinárodních soutěží, působí jako lektoři kurzů a seminářů, byli zvoleni členy okresních, 
krajských a ústředních uměleckých rad ZUŠ, organizují kulturní život v obcích i regionu. Několika 
učitelům bylo uděleno ocenění obce, okresu i kraje.  
 
2.4 dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce 
ZUŠ během posledních let organizovala vedle tradičních akcí v obcích (např. adventní, vánoční, 
májové či absolventské koncerty, večery u cimbálu, vystoupení pro seniory nebo výchovné pořady 
pro děti z MŠ a ZŠ, absolventské a závěrečné výstavy) rovněž projekty krajského, celostátního i 
mezinárodního rozměru (Múzy Ilji Hurníka, Máme rádi baroko, Výtvarné alternativy, Lidice). Škola 
byla řadu let spjata s aktivitami Sdružení pro umění a výchovu Talent (vydávání časopisu, 
organizace soutěží), následně začala na některých projektech spolupracovat se Sdružením Múza, 
Asociací ZUŠ, Společností Jana Zrzavého, Beethovenův Hradec z. s. nebo Klubem rodičů a přátel 
školy při ZUŠ Háj ve Slezsku z. s. Intenzivní kontakty byly tradičně udržovány se ZUŠ okresu Opava 
(přehlídky žáků, koncerty a výstavy učitelů). Mezi zahraniční partnery patřila hudební škola 
v polských Hlubčicích (PSM I. Paderewskiego Glubczyce), úspěšně se začala rozvíjet spolupráce s 
výtvarnou ZUŠ I. W. Kráľa v Považské Bystrici na Slovensku. Škola se pravidelně přihlašuje do 
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krajské přehlídky Talenty regionu, festivalu Múziáda, celostátního Týdne uměleckého vzdělávání i 
do prestižní akce Nadačního fondu Magdaleny Kožené ZUŠ Open.    
2.5 vybavení školy a její podmínky 
Škola působí jak v samostatných objektech (rodinná vila v Háji ve Slezsku v majetku 
Moravskoslezského kraje, budova fary v Mokrých Lazcích v nájmu), tak v budovách místních 
základních škol. Nájemní smlouvy pro pracoviště v Dobroslavicích, Dolní Lhotě, Hrabyni, Pusté 
Polomi, Štítině, Raduni a Velké Polomi zahrnují třídy využívané výhradně pro činnost ZUŠ. 
Vybavení hudebními nástroji, didaktickou technikou, výtvarnými potřebami a archivem dosahuje 
standardní úrovně. Díky zapojení do krajského projektu Modernizace výuky a podmínek pro výuku 
v základních uměleckých školách jsme z Evropských fondů získali dvě pianina a keramickou pec.      
 
 
3. Zaměření školy a její vize 
 
ZUŠ Vladislava Vančury se odlišuje od škol s podobným počtem žáků zejména četností dalších 
pracovišť. Protože obce nepropojila veřejná doprava, začali učitelé zajíždět za žáky a napomáhat 
tak dostupnosti uměleckého vzdělávání i ve vzdálenějších místech regionu. Nová pracoviště 
vznikala vždy na žádost místních občanů, což se projevilo ve stabilním zájmu o studium. 
V samotném mikroregionu získala škola nezastupitelné postavení provázaností aktivit s dalšími 
institucemi, úřady, školami a spolky i podporou dalších atraktivních nabídek pro žáky (výtvarné 
plenéry a dílny, zájezdy na výstavy, koncerty či do divadel).   
 
Činnost školy směřuje k oslovení co nejširší veřejnosti, je tedy nesena vizí plnit jakousi „kulturní 
misi“. Chceme udržovat kulturní tradici regionu, tradici školy jako jakéhosi „ostrova“ s pozitivním 
klimatem, kde panuje vzájemná důvěra a spolupráce. Byť se nám v posledních letech nepodařilo 
zajistit výuku všech čtyř oborů, přáli bychom si, aby veřejnost vnímala školu jako tvořivé 
pracoviště s příjemnou atmosférou a vzletně řečeno jako místo, kde se kultivují duše.   
 
 
4. Výchovné a vzdělávací strategie 
 
Ke klíčovým kompetencím (umělecké, osobnostně sociální a kulturní) směřujeme žáky nejen při 
výuce, ale rovněž jejich zapojením do mnoha dalších akcí, které škola pořádá či spolupořádá. 
Působíme na žáky svým vlastním příkladem – zájmem o umění a kulturní život vůbec, kladným 
vztahem ke škole a tradičním hodnotám. Motivujeme žáky k vyjádření vlastního názoru, 
k samostatnosti při výběru repertoáru nebo výtvarných témat, ke schopnosti samostatně 
pracovat na zadaných úkolech a účinně se zapojovat do společných projektů (dramaturgie 
třídních předehrávek, kolektivní hry hudebního a výtvarného zaměření). Žáky vedeme k soustavné 
domácí přípravě (především v hudebním oboru), k pochopení hudebního a výtvarného jazyka 
včetně historického vývoje, k soustředěnému výkonu při výuce a během veřejných produkcí, 
společenskému chování a odívání, ale zároveň k uvolnění spontánní fantazie a hlavně k 
radostnému prožívání vlastní tvorby a interpretace. Vztah k umění, vnímavost a odpovědnost se 
tak mohou stát pevnou součástí života našich absolventů.  
 
Poznámka: 
V hudebním oboru zařazujeme nově přijaté žáky do individuální nástrojové a pěvecké výuky ihned po 
zahájení přípravného studia. Žákům nabízíme možnost využít nejen „velké“ absolutorium po ukončení I. či 
II. stupně, ale v určitých případech také „malé“ absolutorium, kdy může být společensky přijatelnou formou 
uzavřeno studium na konci třetího ročníku I. stupně.          
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5. Vzdělávací obsah uměleckých oborů 

 

5.1 Hudební obor 

  
Charakteristika: 
Studiem hry na hudební nástroj a dalších předmětů mohou talentovaní žáci rozvíjet své tvořivé 
schopnosti a zároveň objevovat a pochopit zákonitosti hudebního jazyka a jeho vývoje. Výuka je 
vedena tak, aby žák formoval svou osobitost a schopnost sdělovat hudbou vlastní představy. 
Během studia jsou rovněž ovlivňovány volní vlastnosti žáka, tříben jeho vkus i schopnost 
vyslovovat hodnotící soudy na slyšené dílo či vlastní interpretaci. Žákovi je studiem umožněno 
nejen radostné prožívání vlastní tvořivosti, ale i prezentování nastudovaných skladeb na 
veřejnosti (koncerty, přehlídky, soutěže). Pod pedagogickým vedením může žák rozvinout nabyté 
dovednosti tak, aby se mu hudba stala celoživotní potřebou, případně aby byl schopen složit 
talentové zkoušky ke studiu na vyšším typu školy.   

 

5.1.1 Učební plán  
 

Přípravné studium je určeno žákům od pěti let v trvání jednoho nebo dvou let. Žáci jsou 
zařazováni do individuálních (případně skupinových) lekcí hry na nástroj či do sólového zpěvu od 
počátku studia v délce jedné vyučovací hodiny, do kolektivního předmětu Tajemství hudby mohou 
docházet v případě dostatečného počtu žáků ve třídě jeden rok před zahájením studia na I. stupni. 
 

Základní studium I. stupně je určeno žákům od sedmi let. 

 

předmět/ročník 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 
Klavír (nebo další předměty, viz 

poznámka) 
1 1 1 1 1 1 1 

Komorní dílna nebo Komorní 
pěvecká dílna 

   1 1 1 1 

Tajemství hudby 
 

1 1 1 1 1   

 
 
Poznámky: 
Názvy jednotlivých předmětů konkretizují zvolený hudební nástroj (např. Housle, Harfa). V současné době 
škola nabízí výuku hry na hudební nástroje v rámci těchto studijních zaměření – Hra na klavír, keyboard, 
housle, violoncello, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, trubku, trombon, lesní 
roh, kytaru, harfu, akordeon, bicí nástroje a cimbál. Vedle toho je v hudebním oboru vyučován Sólový zpěv. 
Další předměty – Tajemství hudby, Komorní dílna a Komorní pěvecká dílna, jsou vyučovány kolektivně či 
skupinově. Zvolenému předmětu se žák věnuje pravidelně (pokud je členem stálého souboru nebo 
komorního tělesa) nebo po dohodě s vyučujícím po část roku.  
 
Výuka Komorní a Pěvecké dílny je určena nejméně dvěma žákům. Žák může být do těchto předmětů 
zařazen již dříve než ve 4. ročníku. Hodinovou dotaci lze u stabilně existujícího souboru v případě potřeby 
navýšit. Žák uvolněný ředitelem školy z docházky do předmětu Tajemství hudby na základě písemné žádosti 
podepsané zákonným zástupcem a třídním učitelem může navštěvovat konzultační hodiny a vypracuje na 
konci 1. a 2. pololetí vědomostní test. Zameškané hodiny se pak žákovi do katalogu o průběhu vzdělávání a 
na vysvědčení nezapočítávají.        
 
Studium s rozšířeným počtem hodin a studium pro dospělé škola v současnosti neorganizuje. 
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Základní studium II. stupně je určeno žákům od 14 let. 

 

předmět/ročník přípravný 
ročník 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Klavír (nebo další předměty viz 
poznámka pro I. stupeň) 

1 1 1 1 1 

Komorní dílna nebo Komorní 
pěvecká dílna 

1 1 1 1 1 

 

Poznámky: 
Pro žáky od 14 let, kteří nastupují přímo do druhého stupně, může škola organizovat jednoleté přípravné 
studium. Žáci začínají plnit učební osnovy 1. stupně, konkrétní učivo naplánuje a do třídní knihy zanese 
pedagog. Pro předměty Komorní dílna a Komorní pěvecká dílna, které mají charakter skupinové výuky, platí 
poznámky pro první stupeň studia.  
 

5.1.2 Učební osnovy  
Školní výstupy jednotlivých předmětů uvádíme od str. 8.  
 
5.2 Výtvarný obor 

 

Charakteristika: 
Studium výtvarného oboru umožňuje talentovaným žákům rozvíjení tvořivých schopností a 
zároveň objevování a pochopení zákonitostí výtvarného jazyka a vývoje umění. Výuka je vedena 
tak, aby žák mohl rozvinout svou osobitost a schopnost sdělovat výtvarnou tvorbou vlastní 
představy. Nedílnou součástí studia je rovněž rozvíjení volních vlastností žáka, tříbení jeho vkusu a 
schopnosti vyslovovat hodnotící soudy na vnímané dílo i na vlastní výtvarnou práci. Žákovi je 
studiem umožněno nejen radostné prožívání vlastní tvořivosti, ale i veřejnému prezentování 
výtvarných prací (výstavy, přehlídky, soutěže). Pod pedagogickým vedením může žák rozvinout 
nabyté dovednosti tak, aby se mu výtvarná tvorba a její vnímání staly celoživotní potřebou, 
případně aby byl schopen složit talentové zkoušky ke studiu na výtvarné škole vyššího typu.  
 

5.2.1 Učební plán 

 

Přípravné studium je určeno žákům od pěti let v trvání jednoho nebo dvou let. Žáci výtvarného 
oboru jsou zařazováni do přípravného studia v délce tří vyučovacích hodin týdně do předmětu 
Základy výtvarné tvorby. 
 

Základní studium I. stupně je určeno žákům od sedmi let. 

 

předmět/ročník 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. 6. roč. 7. roč. 
Výtvarná tvorba 
 

3 3 3 3 3 3 3 

 

Poznámka: Výuka probíhá v tříhodinových blocích jednou týdně a převážně v rámci předem stanovené 
výtvarné řady či projektu. 

 

Základní studium II. stupně je určeno žákům od 14 let. 

 

předmět/ročník přípravný 
ročník 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

Výtvarná tvorba 
 

3 3 3 3 3 

 

Poznámka: 
Pro žáky, kteří nastupují přímo do druhého stupně, může škola organizovat jednoleté přípravné studium. 
Studium s rozšířeným počtem hodin a studium pro dospělé škola v současnosti neorganizuje.  
 

5.2.2 Učební osnovy  
Školní výstupy uvádíme od str. 48. 
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6. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří byli diagnostikováni v pedagogicko-
psychologické poradně nebo speciálním pedagogickém centru, mohou být vyučováni podle 
individuálního vzdělávacího plánu. Ten se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským 
zařízením, žákem a zákonným zástupcem žáka, není-li žák zletilý. Plán bude přizpůsoben 
potřebám žáka, navržen příslušným učitelem, schválen ředitelem a zanesen v třídní knize (není 
součástí ŠVP). Minimální hodinová dotace pro tyto žáky je stejná jako u základního studia.  
 

7. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Žáci mimořádně nadaní, kteří byli diagnostikováni v pedagogicko-psychologické poradně nebo 
speciálním pedagogickém centru, mohou být vyučováni podle individuálního vzdělávacího plánu. 
Ten se zpracovává ve spolupráci se školským poradenským zařízením, žákem a zákonným 
zástupcem žáka, není-li žák zletilý. Plán bude přizpůsoben potřebám žáka, navržen příslušným 
učitelem, schválen ředitelem a zanesen v třídní knize (není součástí ŠVP). Hodinová dotace pro 
tyto žáky bude podle možností školy navýšena oproti minimálnímu počtu hodin uvedenému 
v učebním plánu základního studia.  
 

8. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy 

8.1 zásady a způsob hodnocení žáků 
Hodnocení žáků ve všech ročnících přípravného a základního studia na vysvědčení probíhá 
formou klasifikace a vychází z možností uvedených v platných dokumentech (vyhláška č. 71/2005 
Sb., Školní řád). Vedle toho jsou žáci hodnoceni v jednotlivých lekcích běžnou klasifikační stupnicí, 
slovně či jinak (pomocí obrázků, samolepek) podle vlastního erudovaného uvážení a zkušeností 
učitele. Cílem hodnocení je především pozitivní motivace žáků k dalšímu poznávání umění a 
rozvíjení vlastní osobité tvorby, mohou se lišit v individuálním či kolektivním předmětu. Učitelé 
mohou svým hodnocením reagovat na konkrétní představy a přání rodičů a zákonných zástupců, 
rovněž vedou žáky k vlastnímu sebehodnocení i vědomí práva na chybu a omyl. Do klasifikace se 
promítá míra žákova zájmu o studium, porovnání se spolužáky, pravidelnost a kvalita přípravy a 
plnění osnov formulovaných pro jednotlivé předměty v ročnících, které znamenají optimum 
(standard) učiva potřebného k hodnocení na vysvědčení.     
Uchazeči o studium jsou přijímáni na základě talentové zkoušky. Zkoušku před komisí vykonají 
žáci, kteří ukončili přípravné studium a budou pokračovat v základním studiu a nadaní nebo 
mimořádně nadaní žáci, kteří jsou schopni přeřazení do vyššího ročníku. Nadaného nebo 
mimořádně nadaného žáka lze na konci prvního nebo na konci druhého pololetí přeřadit do 
vyššího ročníku po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. 
Nejméně tříčlennou komisi učitelů jmenuje ředitel školy a její hodnocení je zaneseno do protokolu. 
Postupové zkoušky mezi jednotlivými ročníky žáci zpravidla nevykonávají. Forma zkoušky může 
být nahrazena účastí na soutěžích, přehlídkách, koncertech a výstavách. Komisionální zkoušky 
budou v průběhu studia konat žáci, kteří během roku veřejně nevystoupili, případně neplnili své 
povinnosti a nezvládli výstupy dané osnovami. K vykonání zkoušky navrhuje žáka třídní učitel. Na 
základě nedostačujících výsledků při zkoušce může být zkušební komisí navrženo řediteli školy, 
aby ji žák vykonal v náhradním termínu, opakoval ročník, případně byl vyloučen ze studia. 
Závěrečná zkouška při ukončení studia I. nebo II. stupně bývá zpravidla nahrazena formou 
absolventského vystoupení či výstavy.   
 

8.2 oblasti vlastního hodnocení školy 
Vlastní hodnocení (evaluace) školy se zaměřuje na cíle, které si škola stanovila, posouzení, jakým 
způsobem škola cíle plní, na oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků i oblasti, ve 
kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit. Hodnocení se zpravidla dotýká podmínek ke 
vzdělávání, průběhu vzdělávání, spolupráce s rodiči, vlivu vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů, 
dalších osob a institucí na vzdělávání, výsledků vzdělávání žáků a studentů, řízení školy, kvality 
personální práce, kvality dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a úrovně výsledků práce 
školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům.  
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5.1.2 Školní výstupy hudebního oboru 

 

5.1.2.1 Hra na klávesové nástroje 

 

Klavír  
Přípravné studium 
Žák: 

- umí popsat nástroj, orientovat se na klávesnici 
- umí správně sedět u nástroje a uvolnit paže   
- dokáže používat při hře střídavě obě ruce v přirozeném tvaru 
- umí rozlišit pojmy vysoko-hluboko, rychle-pomalu, silně-slabě 
- zvládá jednohlasou hru různých říkadel, lidových i umělých písní  

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 
Žák: 

- umí správně sedět u nástroje a uvolněnou paží vytvořit znělý tón 
- umí používat základní klavírní úhozy pravou i levou rukou  
- umí rozlišit základní rytmické hodnoty a určit jejich délku  
- dokáže zahrát jednoduchou melodii podle sluchu  
- zvládá základy čtení notového zápisu  

2. ročník 
Žák: 

- je schopen zahrát kratší skladby z různých období oběma rukama současně 
- dokáže zahrát krátké motivy a melodie podle sluchu  
- dokáže doprovodit jednoduché melodie snadným způsobem (prodleva, dudácká 5) 

3. ročník 
Žák: 

- dokáže používat podle návodu pedál a koordinovat ruce s nohou 
- umí zahrát zpaměti přiměřeně náročnou skladbu 
- dokáže svými slovy popsat a následně realizovat základní charakter skladby   

4. ročník 
Žák: 

- je schopen sledovat jednotlivé složky hudby (dynamika, rytmus, tempo) 
- dokáže výrazově odlišit náladu skladeb, melodii a doprovod 
- dokáže kontrolovat sluchem čistotu pedalizace 

5. ročník 
Žák: 

- umí si vybrat ke studiu skladbu z širší nabídky podobné obtížnosti a stylu  
- dokáže sluchem kontrolovat úhozovou kvalitu a rytmickou srozumitelnost 
- dokáže samostatně plnit svěřené úkoly při hře z listu a tvorbě doprovodů  

6. ročník 
Žák: 

- umí určit obtížná místa ve skladbě, navrhnout způsob nácviku a hodnotit svůj výkon 
- dokáže při hře kontrolovat správnou dynamiku, tempo, frázování, artikulaci 
- zvládá hru z listu přiměřeně obtížné skladby  

7. ročník 
Žák: 

- umí číst notový zápis bez pomoci učitele 
- dokáže si vybrat a samostatně nastudovat zvolenou skladbu 
- dokáže interpretovat skladby různých stylů a žánrů, z nichž některé provede při svém 

absolventském koncertě 
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Základní studium II. stupně 
1. ročník 
Žák: 

- dokáže si podle vlastního estetického názoru vytvořit repertoár z různých žánrů a stylů 
- umí zahrát z listu obtížnější skladbu 

2. ročník  
Žák: 

- dokáže používat kultivovaný úhoz, promýšlet stavbu frází 
- umí zahrát vyrovnaně a plasticky obtížnější pasáže 
- je schopen využít poslech profesionálních nahrávek při nácviku skladeb 

3. ročník 
Žák: 

- dokáže se vyjádřit ke kulturnímu dění ve svém okolí, dle svých možností se do něj zapojuje 
- dokáže popsat formu, charakter a obsah skladby a využít znalostí o při hře zpaměti 

4. ročník 
Žák: 

- dokáže použít znalosti o základní literatuře světových a českých autorů při sledování koncertního 
dění ve svém okolí či v médiích, případně při sestavování vlastního repertoáru 

- dokáže vyjádřit svůj názor na interpretaci vlastní i slyšenou 
- je schopen zahrát z listu klavírní úpravy skladeb symfonických, komorních, operních a rozšířit si tak 

svůj hudební přehled 
- přednese připravený program na absolventském koncertě 

 
 
 

Poznámka:  Improvizaci a čtyřruční hru plní žáci v Improvizační a Komorní dílně.  
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Keyboard  
Přípravné studium 
Žák: 

- zvládá základní orientaci na klávesnici a nástroji  
- zvládá jednohlasou hru říkadel, lidových i umělých písní 
- umí použít při hře střídavě obě ruce v přirozeném tvaru 
- umí správně sedět u nástroje a uvolnit paže   
- dokáže rozlišit pojmy vysoko-hluboko, rychle-pomalu, silně-slabě 

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník  
Žák: 

- umí správně a uvolněně sedět u nástroje  
- zvládá základy čtení notového zápisu (klíč, noty, notová osnova, rytmické hodnoty) 
- zvládá hru jednoduchých melodií podle sluchu 
- umí použít pravou i levou ruku samostatně 

2. ročník 
Žák: 

- dokáže hrát kratší úseky a melodie z not i podle sluchu 
- zvládá hru oběma rukama současně 
- umí podle základních akordických značek hrát melodie se SINGLE automatickým doprovodem   

3. ročník 
Žák: 

- umí zahrát zpaměti přiměřeně náročnou skladbu 
- dokáže popsat náladu skladeb a vyjádřit ji na nástroji 
- umí použít technické možnosti nástroje (INTRO, ENDING, VOICE, STYLE) 
- dokáže použít základní akordické značky, při hře doprovodů SINGLE také funkce FINGER REED  

4. ročník 
Žák: 

- je schopen sledovat jednotlivé složky hudby (dynamika, rytmus, tempo) 
- dokáže výrazově odlišit náladu skladeb, melodii a doprovod 
- umí využít při hře doprovodů základní plné akordy  

5. ročník 
Žák: 

- umí si vybrat ke studiu skladbu z širší nabídky podobné obtížnosti a stylu 
- dokáže kontrolovat sluchem technické provedení a rytmickou srozumitelnost hry 
- dokáže samostatně vyřešit svěřené úkoly při hře z listu a tvorbě doprovodů  

6. ročník 
Žák: 

- umí určit obtížná místa ve skladbě, navrhnout způsob nácviku a zhodnotit svůj výkon 
- zvládá interpretaci skladeb různých stylů a žánrů 
- dokáže samostatně využít technické možnosti nástroje pro nastavení doprovodu  
- dokáže zahrát z listu přiměřeně obtížnou skladbu  

7. ročník 
Žák: 

- zvládá bez pomoci čtení notového zápisu 
- umí si vybrat a nastudovat skladbu různých stylů a žánrů 
- dokáže vyhledat optimální zvukové řešení pro interpretované skladby, z nichž některé provede na 

absolventském koncertě 
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Základní studium II. stupně 
1. ročník 
Žák: 

- dokáže si vybudovat repertoár ze skladeb různých žánrů a stylů 
- dokáže zvolenou skladbu zahrát z listu podle akordových značek  

2. ročník  
Žák: 

- dokáže zahrát náročnější part vyrovnanou prstovou technikou   
- dokáže využít při nácviku skladeb poslech profesionálních nahrávek  

3. ročník 
Žák: 

- dokáže se vyjádřit ke kulturnímu dění ve svém okolí a dle svých možností se do něj zapojit 
- je schopen zahrát zpaměti vybraný repertoár na veřejnosti  
- zvládá ve hře z listu úpravy klasických a populárních skladeb a rozšířit tak svůj hudební přehled 

4. ročník 
Žák: 

- umí se orientovat ve stylech a klíčových skladbách klasické a populární hudby 
- dokáže vyjádřit své názory na interpretaci  
- dokáže samostatně vyhledávat a nastudovat skladby, uplatnit je na absolventském koncertě 

 
 
 
Poznámka:  Improvizaci a čtyřruční hru plní žáci v Improvizační a Komorní dílně. 
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5.1.2.2 Hra na smyčcové nástroje  
 
Housle 

Přípravné studium 
Žák: 

- zvládá základní požadavky na uchopení nástroje a držení smyčce, hru pizzicato a arco 
- dokáže vytleskat a zahrát na prázdných strunách rytmus říkadla či písně 
- dokáže zahrát melodii jednoduché lidové písně na jedné struně  
- umí rozlišit sluchem hru a pojmy vysoko-hluboko, silně-slabě, rychle-pomalu 

 
Základní studium I. stupně  
1. ročník 
Žák:  

- dokáže porozumět funkci obou paží a jejich koordinace při hře 
- zvládá základy čtení not (takt, rytmické hodnoty, houslový klíč) 
- dokáže se orientovat v probíraném prstokladu durovém nebo mollovém (zvoleném podle 

individuálních předpokladů) v základní poloze 
- umí nasazovat smyčec a vytvořit tón, kombinovat hru pizzicato a arco 

2. ročník 
Žák: 

- zvládá správné držení těla, nástroje a vedení smyčce při hře, základní prstoklady na více strunách 
- umí použít chromatické posuny prstů mezi základními prstoklady 
- umí transponovat jednoduché písně na základě strunové analogie a sluchové představy 
- je schopen číst notový zápis na všech 4 strunách (ve zvolených prstokladech) 
- umí použít při hře základní dynamické odstíny a základní tempová označení 

3. ročník 
Žák: 

- umí kombinovat všechny prstoklady v 1. poloze, reagovat sluchem na intonaci 
- dokáže zahrát jednoduché lidové písně a říkadla ve 3. poloze  
- dokáže hrát přes struny, kombinovat smyky detaché, legato, martelle a základy staccata 
- zvládá hru jednoduchých dvojhmatů s použitím druhé prázdné struny 
- zvládá hru z listu i zpaměti jednoduchých skladbiček a lidových písní 

4. ročník 
Žák: 

- zvládá správný pohyb ruky do poloh (třetí, čtvrté a páté) bez notové opory a zvuku 
- dokáže plynule a volnou paží hrát smyčcem, použít základní dynamiku  
- je schopen zahrát smyky detaché, legato, staccato, martelé a složitější dělení smyku  
- dokáže zahrát zpaměti krátké skladby určené k veřejnému vystoupení 

5. ročník 
Žák: 

- zvládá hru v polohách a také výměnu mezi první a třetí polohou, dvojhmatovou hru 
- dokáže zahrát základní melodické ozdoby a rozeznat jejich značení 
- zvládá použití vibrata a flažoletu  
- umí použít bez potíží smyky detaché, legato, martelé, staccato i ve vzájemných kombinacích 

6. ročník 
Žák: 

- zvládá základní smyčcovou techniku a sluchovou kontrolu tvorby tónu 
- dokáže hrát s intonační jistotou při hře v polohách, při výměnách poloh a dvojhmatech 
- dokáže v rychlejším tempu použít základní smyky, legato, řadové staccato a spiccato 
- zvládá hru z listu skladbiček z různých slohových období 

7. ročník 
Žák: 

- je schopen kontrolovat vedení smyčce a intonaci při hře v polohách (1. až 5.) 
- dokáže při samostatném studium skladeb použít různé smyky, dynamiku, agogiku, vibrato 
- umí popsat studované skladby po stránce stylové, žánrové a formové  
- dokáže si samostatně zvolit repertoár a vystoupit na absolventském koncertě  
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Základní studium II. stupně  
1. ročník 
Žák:  

- dokáže zahrát skladby v rozmezí 1. až 5. polohy  
- dokáže se vyjádřit ke stylové interpretaci skladeb i lidových písní  
- dokáže si rozvrhnout domácí nácvik skladeb podle promyšlených zásad  

2. ročník 
Žák:  

- je schopen hrát ve vyšších polohách s intonační sebekontrolou 
- zvládá hru z listu přiměřeně náročných skladeb a písní 
- umí určit odpovídající tempo skladby, popřípadě tóninu a charakter skladby 

3. ročník 
Žák:  

- umí použít hru po celém hmatníku v první až sedmé poloze 
- zvládá širší spektrum smyků a prstokladů 
- dokáže si vytvořit názor na slyšenou či vlastní interpretaci a zhodnotit ji 

4. ročník 
Žák:  

- dokáže se vyjádřit ke kulturnímu dění a zapojit se do koncertního života v ZUŠ 
- umí samostatně nastudovat skladby dle vlastního výběru, uplatnit je na absolventském koncertě 

 
Poznámka:   
Kolektivní výuku plní žáci v Komorní dílně (může mít formu stálého souboru, např. cimbálové muziky). 
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Violoncello    
Přípravné studium není na tomto nástroji realizováno, mladší žáci plní osnovy jiného studijního zaměření. 
 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 
Žák:   

- umí popsat jednotlivé části nástroje 
- umí při hře správně držet tělo a nástroj 
- zvládá základní prstoklad a čtení not 
- zvládá přechody na druhou strunu – prázdnou 
- dokáže zahrát jednoduchou skladbu zpaměti 
- umí zahrát pizzicato 

2. ročník 
Žák:  

- dokáže použít základní prstoklady na více strunách 
- zvládá hru legato 
- zvládá přechody na vedlejší strunu 
- umí nastudovat kratší skladby podle notového zápisu  
- umí zahrát stupnice přes 1 až 2 oktávy 

3. ročník 
Žák:  

- umí použít základní prstoklady 
- dokáže popsat náladu skladby a vyjádřit ji při hře  
- umí při hře odlišit legato a staccato 
- dokáže hrát v široké základní poloze 

4. ročník 
Žák:  

- dokáže při hře respektovat základní předepsanou dynamiku 
- dokáže použít výměnu do 4. polohy  
- umí hrát stupnice s přechodem do lubové polohy 
- zvládá s jistotou hru v basovém klíči  
- umí využívat smyčec ve všech částech (žabka, střed, špička) 

5. ročník 
Žák:  

- zvládá plynule výměny poloh 1 – 4  
- umí hrát ve 2. a 3. poloze 
- zvládá další smyky jako je spiccato, řadové staccato 

6. ročník 
Žák:  

- zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu 
- umí plynule výměny poloh (1, 2, 3, 4) 
- dokáže kontrolovat sluchem kvalitní tón a používat vibrato 
- zvládá čtení not v tenorovém klíči 

7. ročník 
Žák:  

- umí hrát ve vyšších polohách a použít základní dvojhmaty 
- dokáže s jistotou číst notový zápis, zvládá hru z listu přiměřené obtížnosti 
- umí při veřejném vystoupení zahrát skladbu zpaměti  
- dokáže vnímat a rozlišovat výrazové prostředky hudby různých slohových období a žánrů, použít 

dynamiku a obtížnější smyky, samostatně si vybírat skladby a některé z nich uplatnit na 
absolventském koncertě   
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Základní studium II. stupně 
1. ročník 
Žák:  

- dokáže popsat a při hře vyjádřit vlastní představu o obsahu skladby 
- dokáže si samostatně vytvářet vlastní repertoár  
- umí použít různé kombinace smyku (legato, staccato, spiccato) 

2. ročník 
Žák: 

- dokáže rozlišovat a používat složitější smyky (martelé, sautillé) 
- dokáže z listu zahrát přiměřeně obtížné party  
- zvládá hru melodických ozdob a rozumí jejich značení 

3. ročník 
Žák: 

- dokáže použít hru arpeggio a flažolety 
- umí hrát ve všech klíčích (basový, tenorový, houslový) 

4. ročník 
Žák: 

- zvládá skladby různých slohových období  
- dokáže zhodnotit vlastní i slyšenou interpretaci  
- dokáže samostatně nastudovat skladby a některé přednést na absolventském koncertě 

 
 
 
Poznámka:   
Kolektivní výuku plní žáci v Komorní dílně. 
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5.1.2.3 Hra na dechové nástroje 
 
Zobcová flétna 

Přípravné studium 
Žák:       

- zvládá základy žeberně bráničního dýchání, uvolněný postoj a držení nástroje na opěrných bodech, 
polohu a pohyb jazyka při tvoření tónu, postavení levé ruky, polohu a funkci prstů   

- umí vytleskat a deklamovat jednoduchá říkadla, rozlišovat těžké a lehké doby  
- umí tvořit tóny v rozsahu G1 - D2 v základních rytmických hodnotách  
- umí zahrát a zazpívat jednoduchou písničku  

 
Základní studium I. stupně  
1. ročník  
Žák:   

- umí popsat části nástroje, složit a rozložit jej, udržovat jeho hygienu 
- zvládá správné dýchání, postoj u hry, držení nástroje, tvoření tónu (základním artikulačním 

modelem Tý – Dý), pohyb prstů 
- dokáže číst noty v rozsahu G1 - D2, zná houslový klíč, taktové označení a základní rytmické hodnoty  

2. ročník                                                                                                
Žák:       

- umí pracovat s dechem a zvukem nástroje, využívat základní artikulaci při hře drobnějších skladeb 
- zvládá koordinaci levé a pravé ruky, prstu a jazyka 
- umí použít levý palec při hře tónů dalšího rozsahu nástroje podle svých možností 
- umí zahrát legato a srozumitelně podat rytmické prvky  
- dokáže sluchově vnímat a popsat náladu skladby a reprodukovat ji na nástroji, hrát s doprovodem  
- umí přednést jednoduchou skladbu nebo lidovou píseň zpaměti  

3. ročník:  
Žák:   

- zvládá základní návyky a dovednosti včetně pravidelné domácí přípravy (postoj, držení nástroje, 
práci s dechem, používání artikulace v taktech C, 3/4, 2/4, prstovou techniku, tónovou kvalitu) 

- dokáže se orientovat v notovém zápise, rytmických hodnotách, v jednoduchých hudebních 
útvarech (píseň, tanec, pochod) 

- umí zahrát jednoduchou melodii podle sluchu  
- zvládá hru vybraných stupnic a akordů v rychlejším tempu zpaměti 

4. ročník 
Žák:   

- dokáže dodržovat správné nádechy v melodii či frázi, dynamické, tempové a výrazové nuance  
- umí zahrát staccato, zvládá další nové rytmické prvky a rozsahové možnosti nástroje, základní 

melodické ozdoby, některé tóny 2. oktávy 
- umí zahrát další stupnice a akordy zpaměti 
- dokáže určit obtížná místa skladby a při studiu na nich samostatně pracovat  

5. ročník  
Žák:   

- zvládá další druh zobcového nástroje – flétnu altovou (ladění in F, větší rozpětí prstů u hmatů) 
- zvládá interpretaci kratších skladeb různých stylových období sólově i s doprovodem 

6. ročník  
Žák:   

- umí sluchově reagovat na tónovou a intonační čistotu hry 
- dokáže při hře náročnějších skladeb použít různé artikulační modely 
- zvládá na jednoduché úrovni transpozici  

7. ročník  
Žák:   

- dokáže samostatně nastudovat skladbu, vyřešit její technické obtíže 
- umí rozlišit další druhy zobcových fléten (T, B) 
- je schopen do hry zapojit svou fantazii, představivost, muzikálnost a cit pro frázování 
- dokáže předvést vyvážený absolventský program  
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Základní studium II. stupně  
1. ročník 
Žák:       

- zvládá hru na různé druhy zobcových fléten  
- dokáže se vyjádřit ke stylovosti skladeb různých období  

2. ročník  
Žák:   

- je schopen při studiu náročnějších skladeb využít nabytou technickou zběhlost, nátiskové 
schopnosti, intonační a rytmickou jistotu, hudební cítění  

- zvládá sluchovou sebekontrolu, umí naladit nástroj 
3. ročník  
Žák:   

- umí se orientovat v historickém vývoji a částečně v repertoáru nástroje  
- dokáže vyjádřit názor na kulturní dění a hudební život ve svém okolí a uplatnit se v něm  

4. ročník  
Žák:   

- dokáže samostatně nastudovat skladbu a podílet se na jejím výběru 
- dokáže kriticky zhodnotit vlastní i slyšenou interpretaci 

- dokáže si vytvořit vlastní repertoár a vystoupit na absolventském koncertě  
 

 
Poznámka:   
Kolektivní výuku plní žáci v předmětu Komorní dílna, který může mít podobu stálého souboru. 
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Příčná flétna  
Přípravné studium  
Žák:       

- zvládá základy žeberně bráničního dýchání, uvolněný postoj a držení nástroje na opěrných bodech, 
polohu a pohyb jazyka při tvoření tónu, postavení levé ruky, polohu a funkci prstů   

- umí vytleskat a deklamovat jednoduchá říkadla, rozlišovat těžké a lehké doby  
- umí tvořit tóny v rozsahu G1 - D2 v základních rytmických hodnotách  
- umí zahrát a zazpívat jednoduchou písničku  

 
Základní studium I. stupně  
1. ročník  
Žák:   

- umí popsat části nástroje, nástroj složit a rozložit, udržovat jeho hygienu 
- dokáže se orientovat v základních hudebních pojmech a rytmických hodnotách  
- zvládá správné dýchání, správný postoj u hry, držení nástroje, tvoření tónu základním artikulačním 

modelem Tý - Dý, mechanismus pohybu prstů 
- dokáže číst noty v potřebném rozsahu, zahrát podle sluchu předehraný motiv a jednoduchou 

melodii nebo lidovou píseň zpaměti  
2. ročník   
Žák:  

- umí se vyrovnat se specifiky příčné flétny, jiným způsobem držení nástroje (opěrné body, poloha 
rukou, postavení prstů), jiným způsobem tvoření tónu a jinými hmaty (větší dechová opora, 
nátiskové posazení, funkce rtů a jazyka při nasazování) 

- zvládá uvolněný postoj a držení těla, základy dýchání, orientaci v notovém zápise 
- dokáže zahrát jednoduchou melodii nebo lidovou píseň v základní artikulaci - legato, non legato  

3. ročník  
Žák:   

- umí použít hru legato a non legato, základní dynamiku f, p 
- dokáže se orientovat v jednoduchých hudebních útvarech (tanec, píseň, pochod)  
- zvládá čistotu a nátiskovou jistotu přefukovaných tónů 
- zvládá hru jednoduchých melodií podle sluchu, umí vyjádřit a interpretovat náladu skladby 
- zvládá nácvik vybraných stupnic zpaměti  

4. ročník 
Žák:   

- dokáže zahrát staccato, složitější rytmické útvary, základní melodické ozdoby  
- dokáže interpretovat kratší skladby různých stylových období a žánrů, používat základní dynamické 

a výrazové prostředky a tempová rozlišení, dokáže využít širší rozsah nástroje 
- dokáže určit obtížná místa při studiu nových skladeb a soustředěně na nich pracovat  
- je schopen využít poslech nahrávek k vlastnímu výběru vhodné skladby a posilovat tak svůj 

muzikální projev a vztah k nástroji a hudbě  
- zvládá hru dalších stupnic a akordů, plynulou hru přiměřeně náročné skladby s doprovodem  

5. ročník  
Žák:   

- zvládá širší tónový rozsah a zvukovou vyrovnanost rejstříků (nátisk a dechová opora) 
- dokáže použít širší škálu výrazových prostředků při hře sólo i s doprovodem 
- zvládá hru stupnic a akordů v širším rozsahu 

6. ročník  
Žák:   

- dokáže popsat a vyjádřit charakter skladby, její rozčlenění na jednotlivé fráze, je schopen ve 
spolupráci s pedagogem zvolit vhodné výrazové prostředky k umocnění charakteru skladby  

- zvládá hru vybraných stupnic a akordů přes dvě oktávy 
7. ročník  
Žák:   

- dokáže při interpretaci skladeb různých stylů a žánrů odlišného výrazu a tempa použít dynamiku, 
agogiku, tempové odlišnosti a transponovat na jednoduché úrovni 

- umí vnímat kvalitu a čistotu tónu na základě sluchové kontroly, naladit nástroj, samostatně 
nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu a předvést vyvážený absolventský program  
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Základní studium II. stupně  
1. ročník 
Žák:   

- dokáže použít nové technické prvky (dvojité staccato, vibrato, složitější rytmické útvary a 
melodické ozdoby) 

- umí rozlišit stylovost skladeb různých období, popsat základní repertoár a jeho tvůrce  
2. ročník  
Žák:   

- je schopen zvládnout s technickou zběhlostí zvukové a rozsahové možnosti nástroje, nátiskovou, 
intonační a rytmickou jistotu, sluchovou sebekontrolu 

- dokáže si vytvořit vlastní repertoár a vyjádřit své estetické cítění  
3. ročník  
Žák:   

- umí se orientovat v historickém vývoji nástroje a částečně v repertoáru nástroje 
- dokáže se vyjádřit ke kulturnímu dění a hudebnímu životu ve svém okolí a zapojit se do něj 

4. ročník  
Žák:   

- umí samostatně nastudovat nové skladby, sledovat barvu a tónovou kvalitu, vyřešit nástrojově 
technické obtíže  

- dokáže zhodnotit vlastní i slyšenou interpretaci 
- dokáže přednést zvolený repertoár na absolventském koncertě  

 
 

Poznámka:  Žáci začínají plnit osnovy studijního zaměření zobcová flétna. Podle schopností žáka lze délku 
studia přípravného nástroje upravovat. Kolektivní hru plní v předmětu Komorní dílna. 
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Hoboj 
Přípravné ročníky 
Žák:   

- zvládá základy bráničního dýchání a nasazení tónu jazykem 
- umí se při hře uvolněně postavit a uchopit nástroj na opěrných bodech 
- je schopen zahrát jednoduchou písničku                                                                                                                        
- dokáže zopakovat rytmickou figuru pomocí ozvěny 

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 
Žák:    

- umí popsat části nástroje, složit a rozložit, udržovat jeho hygienu 
- umí se orientovat v základních rytmických hodnotách a číst noty v potřebném rozsahu 
- zvládá správné dýchání, postoj u hry, držení nástroje, tvoření tónu, pohyb prstů 
- dokáže zahrát jednoduchou píseň nebo drobnou skladbu 
- umí popsat funkci hobojového strojku a jeho choulostivost 
- zvládá vložení strojku mezi rty a nasazení tónu pomocí jazyka 

2. ročník 
Žák:    

- zvládá základní druhy artikulace (legato, tenuto) 
- dokáže při hře použít hluboký nádech a plynulý výdech 
- zvládá sluchovou kontrolu tónu a nové rytmické prvky 
- je schopen zahrát přefukované tóny a zpevnit nátisk  

3. ročník 
Žák:    

- umí se orientovat v notovém zápisu a jednoduchých hudebních útvarech (píseň, tanec, pochod) 
- dokáže rozlišit a vyjádřit výraz a charakter skladby 
- umí pracovat na kvalitě tónu a rozšíření dynamického rozdílu 
- umí využít rozšířený hmatový rozsah 

4. ročník 
Žák:   

- dokáže vytvořit tón pomocí správného postavení nástroje v ústech a nátisku 
- umí držet nástroj a další základní dovednosti (uvolněný postoj, postavení prstů, nasazení tónu 

jazykem a používat hmaty levé i pravé ruky) 
- umí zahrát jednoduchou píseň nebo drobnou skladbu s doprovodem  
- zvládne hru s jiným hráčem 

5. ročník 
Žák:   

- dokáže pomocí sluchové kontroly tvořit tón a čistě intonovat  
- umí použít při hře nové prvky artikulace (staccato, tenuto, legato) 
- zvládá větší tónový rozsah nástroje a jeho zvukovou vyrovnanost 

6. ročník 
Žák:   

- je schopen rozvíjet prstovou techniku na technicky náročnějších cvičeních a skladbách i pomocí 
různých artikulačních modelů  

- umí zahrát staccato, sluchem reaguje na nátisk a dechovou oporou při interpretaci 
- dokáže použít širší spektrum výrazových prostředků a rozvíjet svůj muzikální projev  
- zvládá hru základních stupnic a akordů v celém rozsahu nástroje 

7. ročník 
Žák: 

- dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, vyřešit její technické obtížnosti, 
využívat svou fantazii, představivost a muzikálnost 

- dokáže transponovat na jednoduché úrovni 
- umí si zvolit repertoár pro své absolventské vystoupení 
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Základní studium II. stupně 
1. ročník 
Žák:   

- zvládá plynulost hry, hráčskou jistotu a muzikální projev při studiu obtížnějších skladeb 
- zvládá hru staccato a prstovou techniku v etudách na rytmických a artikulačních obměnách 

2. ročník 
Žák:   

- umí samostatně nastudovat náročnější skladbu, využít své technické zběhlosti, nátiskových 
schopností, intonační a rytmické jistoty a hudebního cítění  

- zvládá hru z listu přiměřeně náročných skladeb 
3. ročník 
Žák:    

- umí se orientovat v historickém vývoji nástroje a částečně v jeho repertoáru 
- dokáže zahrát skladby různých stylů a období  
- dokáže se vyjádřit k vlastní i cizí interpretaci 

4. ročník 
Žák:    

- zvládá chromaticky celý rozsah nástroje 
- je schopen vyřešit technické obtížnosti skladeb, pracovat s kvalitou tónu a dechovou kapacitou 
- dokáže popsat strukturu studované skladby (témata, větné celky) 
- dokáže využít svou fantazii, kreativitu a muzikálnost během přípravy na absolventský koncert 

 
Poznámka:  Žáci v přípravném studiu začínají plnit osnovy studijního zaměření zobcová flétna. Podle schopností 
žáka lze délku studia přípravného nástroje upravovat. Kolektivní hru plní v předmětu Komorní dílna. 
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Klarinet  
Přípravné ročníky 
Žák:   

- zvládá základy bráničního dýchání a nasazení tónu jazykem 
- umí se při hře uvolněně postavit a uchopit nástroj na opěrných bodech 
- je schopen zahrát jednoduchou písničku                                                                                                                        
- dokáže zopakovat rytmickou figuru pomocí ozvěny 

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 
Žák:    

- je schopen popsat části nástroje, složit a rozložit jej a udržovat jeho hygienu 
- umí se orientovat v základních rytmických hodnotách a číst noty v potřebném rozsahu 
- zvládá základy správného dýchání, postoje u hry, držení nástroje a tvoření tónu  
- dokáže zahrát jednoduchou píseň nebo drobnou skladbu s doprovodem jiného nástroje 

2. ročník 
Žák:    

- dokáže vytvořit kvalitní tón pomocí základních nátiskových návyků 
- zvládá základní druhy artikulace (legato, tenuto) 
- je schopen kontrolovat správné nasazení tónu 
- využívá správného vedení dechu při hře 

3. ročník 
Žák:    

- je schopen kontrolovat sluchem kvalitu tónu a upevňovat nátisk 
- umí se orientovat v notovém zápisu a jednoduchých hudebních útvarech (píseň, tanec, pochod) 
- umí využít základní dynamické odstíny 

4. ročník 
Žák:   

- dokáže rozlišit a vyjádřit výraz a charakter skladby pomocí dynamiky a agogiky  
- umí použít při hře základní typy artikulace (staccato, tenuto, legato) 
- zvládá větší tónový rozsah nástroje a jeho zvukovou vyrovnanost 

5. ročník 
Žák:    

- dokáže vyžít různých artikulačních modelů na technicky náročnějších cvičeních a skladbách 
k rozvoji prstové techniky 

- zvládá hru durových a mollových stupnic do 2# , 2b 

- umí na intonační nedostatky reagovat nátiskem a dechovou oporou 
6. ročník 
Žák:   

- je schopen pracovat na zvukové vyrovnanosti tónů a na jeho kvalitě 
- dokáže použít širší spektrum výrazových prostředků a muzikálně se projevit 
- zvládá dynamické rozdíly při hře v souvislosti s intonací 

7. ročník 
Žák:   

- dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, vyřešit její technické obtížnosti, využít 
svou fantazii, představivost a muzikálnost 

- umí si zvolit repertoár pro své absolventské vystoupení 
- je schopen interpretovat jednoduchou píseň nebo motiv v různých transpozicích 
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Základní studium II. stupně 
1. ročník 
Žák:   

- zvládá plynulost hry, hráčskou jistotu a muzikální projev při studiu obtížnějších skladeb 
- zvládá hru staccato a prstovou techniku v etudách na rytmických a artikulačních obměnách 

2. ročník 
Žák:   

- umí samostatně nastudovat náročnější skladbu, využít své technické zběhlosti, nátiskových 
schopností, intonační a rytmické jistoty a hudebního cítění  

- zvládá hru z listu přiměřeně náročných skladeb 
3. ročník 
Žák:    

- umí popsat historický vývoj nástroje a částečně jeho repertoár 
- dokáže zahrát skladby různých stylů a období  
- dokáže se vyjádřit k vlastní i cizí interpretaci  

4. ročník 
Žák:    

- zvládá bez obtíží chromaticky celý rozsah nástroje 
- dokáže popsat strukturu hrané skladby (témata, větné celky) 
- dokáže využít svou fantazii, kreativitu a muzikálnost během přípravy na absolventský koncert 
 

 
Poznámka:  Žáci v přípravném studiu začínají plnit osnovy studijního zaměření zobcová flétna. Podle schopností 
žáka lze délku studia přípravného nástroje upravovat. Kolektivní hru plní v předmětu Komorní dílna. 
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Saxofon  
Přípravné ročníky 
Žák:   

- zvládá základy bráničního dýchání a nasazení tónu jazykem 
- umí se při hře uvolněně postavit a uchopit nástroj na opěrných bodech 
- je schopen zahrát jednoduchou písničku                                                                                                                        
- dokáže zopakovat rytmickou figuru pomocí ozvěny 

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 
Žák:    

- umí popsat části nástroje, složit a rozložit, udržovat jeho hygienu 
- umí se orientovat v základních rytmických hodnotách a číst noty v potřebném rozsahu 
- zvládá základy správného dýchání, postoj u hry, držení nástroje, tvoření tónu, pohyb prstů 
- dokáže zahrát jednoduchou píseň nebo drobnou skladbu s doprovodem 

2. ročník 
Žák:    

- zvládá základní druhy artikulace (legato, tenuto) 
- dokáže při hře uplatnit hluboký nádech a plynulý výdech 
- zvládá sluchovou kontrolu tónu a nové rytmické prvky 

3. ročník 
Žák:    

- umí se orientovat v notovém zápisu a jednoduchých hudebních útvarech (píseň, tanec, pochod) 
- dokáže rozlišit a vyjádřit výraz a charakter skladby 

4. ročník 
Žák:   

- dokáže vytvořit tón pomocí správného postavení nástroje v ústech a nátisku 
- umí držet nástroj a další základní dovednosti (uvolněný postoj, postavení prstů, nasazení tónu 

jazykem a používat hmaty levé i pravé ruky) 
- umí zahrát jednoduchou píseň nebo drobnou skladbu s doprovodem  

5. ročník 
Žák:   

- dokáže pomocí sluchové kontroly tvořit tón a čistě intonovat  
- umí použít při hře nové prvky artikulace (staccato, tenuto, legato) 
- zvládá hru přefukovaných tónů a zpevňuje nátisk  
- zvládá větší tónový rozsah nástroje a jeho zvukovou vyrovnanost 

6. ročník 
Žák:   

- dokáže pomocí různých artikulačních modelů rozvíjet prstovou techniku na technicky náročnějších 
cvičeních a skladbách 

- umí hru staccato, sluchem reagovat na nátisk a dechovou oporou při interpretaci 
- dokáže použít širší spektrum výrazových prostředků a kultivovat svůj muzikální projev  
- zvládá hru základních stupnic a akordů v celém rozsahu nástroje 

7. ročník 
Žák:   

- dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, vyřešit její technické obtížnosti, využít 
svou fantazii, představivost a muzikálnost 

- dokáže transponovat na jednoduché úrovni 
- umí si zvolit repertoár pro své absolventské vystoupení 
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Základní studium II. stupně 
1. ročník 
Žák:   

- zvládá plynulost hry, hráčskou jistotu a muzikální projev při studiu obtížnějších skladeb 
- zvládá hru staccato a prstovou techniku v etudách na rytmických a artikulačních obměnách 

2. ročník 
Žák:   

- umí samostatně nastudovat náročnější skladbu, využít své technické zběhlosti, nátiskových 
schopností, intonační a rytmické jistoty a hudebního cítění  

- zvládá hru z listu přiměřeně náročných skladeb 
3. ročník 
Žák:    

- umí se orientovat v historickém vývoji nástroje a částečně v jeho repertoáru 
- dokáže zahrát skladby různých stylů a období  
- dokáže se vyjádřit k vlastní i cizí interpretaci 

4. ročník 
Žák:    

- zvládá chromaticky celý rozsah nástroje 
- dokáže vyřešit technické obtížnosti zvolené skladby, pracovat s kvalitou tónu a dechovou 

kapacitou 
- dokáže popsat strukturu studované skladby (témata, větné celky) 
- dokáže využít svou fantazii, kreativitu a muzikálnost během přípravy na absolventský koncert 

 
Poznámka:  Žáci v přípravném studiu začínají plnit osnovy studijního zaměření zobcová flétna. Podle schopností 
žáka lze délku studia přípravného nástroje upravovat. Kolektivní hru plní v předmětu Komorní dílna. 
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Fagot  
Přípravné ročníky 
Žák:   

- zvládá základy bráničního dýchání a nasazení tónu jazykem 
- umí se při hře uvolněně postavit a uchopit nástroj na opěrných bodech 
- je schopen zahrát jednoduchou písničku                                                                                                                        
- dokáže zopakovat rytmickou figuru pomocí ozvěny 

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 
Žák:    

- umí popsat části nástroje, složit a rozložit, udržovat jeho hygienu 
- umí se orientovat v základních rytmických hodnotách a číst noty v potřebném rozsahu 
- zvládá správné dýchání, postoj u hry, držení nástroje, tvoření tónu, pohyb prstů 
- dokáže zahrát jednoduchou píseň nebo drobnou skladbu 

2. ročník 
Žák:    

- zvládá základní druhy artikulace (legato, tenuto) 
- dokáže při hře použít hluboký nádech a plynulý výdech 
- zvládá sluchovou kontrolu tónu a nové rytmické prvky 

3. ročník 
Žák:    

- je schopen kontrolovat sluchem kvalitu tónu a upevňovat nátisk 
- umí se orientovat v notovém zápisu a jednoduchých hudebních útvarech (píseň, tanec, pochod) 
- umí využít základní dynamické odstíny 

4. ročník 
Žák:   

- dokáže vytvořit tón pomocí správného postavení nástroje v ústech a nátisku 
- umí držet nástroj a další základní dovednosti (uvolněný postoj, postavení prstů, nasazení tónu 

jazykem a používat hmaty levé i pravé ruky) 
- umí zahrát jednoduchou píseň nebo drobnou skladbu s doprovodem  

5. ročník 
Žák:   

- dokáže pomocí sluchové kontroly tvořit tón a čistě intonovat  
- umí použít při hře nové prvky artikulace (staccato, tenuto, legato) 
- je schopen zahrát přefukované tóny a zpevnit nátisk  
- zvládá větší tónový rozsah nástroje a jeho zvukovou vyrovnanost 

6. ročník 
Žák:   

- je schopen rozvíjet prstovou techniku na technicky náročnějších cvičeních a skladbách i pomocí 
různých artikulačních modelů  

- umí zahrát staccato, sluchem reaguje na nátisk a dechovou oporou při interpretaci 
- dokáže použít širší spektrum výrazových prostředků a rozvíjet svůj muzikální projev  
- zvládá hru základních stupnic a akordů v celém rozsahu nástroje 

7. ročník 
Žák: 

- dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, vyřešit její technické obtížnosti, 
využívat svou fantazii, představivost a muzikálnost 

- dokáže transponovat na jednoduché úrovni 
- umí si zvolit repertoár pro své absolventské vystoupení 

 
 
 
 
 
 
 



 

28 

 

Základní studium II. stupně 
1. ročník 
Žák:   

- zvládá plynulost hry, hráčskou jistotu a muzikální projev při studiu obtížnějších skladeb 
- zvládá hru staccato a prstovou techniku v etudách na rytmických a artikulačních obměnách 

2. ročník 
Žák:   

- umí samostatně nastudovat náročnější skladbu, využít své technické zběhlosti, nátiskových 
schopností, intonační a rytmické jistoty a hudebního cítění  

- zvládá hru z listu přiměřeně náročných skladeb 
3. ročník 
Žák:    

- umí se orientovat v historickém vývoji nástroje a částečně v jeho repertoáru 
- dokáže zahrát skladby různých stylů a období  
- dokáže se vyjádřit k vlastní i cizí interpretaci 

4. ročník 
Žák:    

- zvládá chromaticky celý rozsah nástroje 
- je schopen vyřešit technické obtížnosti skladeb, pracovat s kvalitou tónu a dechovou kapacitou 
- dokáže popsat strukturu studované skladby (témata, větné celky) 
- dokáže využít svou fantazii, kreativitu a muzikálnost během přípravy na absolventský koncert 

 
Poznámka:  Žáci v přípravném studiu začínají plnit osnovy studijního zaměření zobcová flétna. Podle schopností 
žáka lze délku studia přípravného nástroje upravovat. Kolektivní hru plní v předmětu Komorní dílna. 
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Trubka 

Přípravné ročníky 
Žák: 

- zvládá základy správného dýchání a nasazení tónu, uvolněný postoj a držení nástroje, polohu a 
pohyb jazyka při tvoření tónu 

- dokáže vytleskat jednoduchá říkadla a slovně je artikulovat 
- umí zazpívat písničku a vytleskat rytmus  
- umí tvořit tóny v rozsahu G1 - D2 v základních rytmických hodnotách 

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 
Žák: 

- umí popsat svůj nástroj a jeho díly, rozložit a složit, udržovat hygienu 
- dokáže se orientovat v základních rytmických hodnotách a číst noty G1 – D2 
- zvládá správné dýchání, postoj u hry, držení nástroje, tvoření tónu (základním artikulačním  

modelem Tý – Dý), pohyb prstů 
- dokáže zahrát jednoduchou píseň nebo jednoduchou skladbu 

2. ročník 
Žák: 

- dokáže pracovat s dechem (přirozený hluboký nádech a volný výdech) 
- zvládá základní druhy artikulace (začátky tónů, hra legato) 
- umí srozumitelně zahrát určené rytmické prvky 

3. ročník 
Žák: 

- umí popsat trubku, její základní díly 
- dokáže správně dýchat, použít jazyk při artikulaci (začátky tónů, hra legato) 

4. ročník 
Žák: 

- dokáže zahrát základní stupnice (v rozsahu přiměřeném svému věku a nátiskovým dispozicím) 
- umí zahrát lehká cvičení, zaměřená na zdokonalení nátisku a přiměřeně náročné přednesové 

skladby i písničky s doprovodem 
5. ročník 
Žák: 

- dokáže hrát ve větším tónovém rozsahu a s dynamickými odstíny  
- dokáže se orientovat v jednoduchém notovém zápisu a zahrát jej z listu 
- umí zahrát snadnější skladby s doprovodným nástrojem  

6. ročník 
Žák: 

- je schopen dolaďovat svůj nástroj, a to jak základní ladění, tak i technickým vybavením (1. a 3. píst) 
- zvládá základní rozsah nástroje s jistotou nasazení a s technickou vyspělostí 

7. ročník 
Žák: 

- dokáže transponovat na jednoduché úrovni 
- je schopen při hře dodržovat dynamická, tempová a výrazová označení  
- dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížné skladby, rozlišit jejich charakter a styl, některé 

předvést na absolventském koncertě 
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Základní studium II. stupně 
1. ročník 
Žák: 

- dokáže s jistotou zahrát etudy, technická a nátisková cvičení  
- dokáže vést melodii kvalitním tónem a s dynamikou  

2. ročník 
Žák: 

- dokáže využít při studiu náročnějších technických cvičení a etud  
- dokáže hrát z listu přiměřeně obtížné skladby 

3. ročník 
Žák: 

- umí popsat historii svého nástroje, různá ladění a konstrukce (křídlovka, trubka piccolo) 
- dokáže samostatně studovat skladby náročnější na rozsah nástroje, techniku a také z různých 

žánrů a stylových období   
4. ročník 
Žák: 

- dokáže zhodnotit vlastní i cizí interpretaci 
- je schopen zapojit se do amatérského hudebního provozu v okolí 
- dokáže využít svou fantazii, kreativitu a muzikálnost během přípravy na absolventský koncert 
 
 

Poznámka:  Žáci začínají plnit osnovy studijního zaměření zobcová flétna. Podle schopností žáka lze délku 
studia přípravného nástroje upravovat. Kolektivní hru plní v předmětu Komorní dílna. 
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Trombon  
Přípravné ročníky 
Žák:       

- zvládá základy správného dýchání a nasazení tónu, uvolněný postoj a držení nástroje, polohu a 
pohyb jazyka při tvoření tónu 

- dokáže vytleskat jednoduchá říkadla a slovně je artikulovat 
- umí zazpívat písničku a vytleskat rytmus  
- umí tvořit tóny v rozsahu G1 - D2 v základních rytmických hodnotách 

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 
Žák: 

- umí popsat svůj nástroj a jeho díly, rozložit a složit, udržovat hygienu 
- dokáže se orientovat v základních rytmických hodnotách a číst noty G1 – D2 
- zvládá správné dýchání, postoj u hry, držení nástroje, tvoření tónu (základním artikulačním 

modelem Tý – Dý), pohyb prstů 
- dokáže zahrát jednoduchou píseň nebo jednoduchou skladbu 

2. ročník 
Žák: 

- dokáže pracovat s dechem (přirozený hluboký nádech a volný výdech) 
- zvládá základní druhy artikulace (začátky tónů, hra legato) 
- umí srozumitelně zahrát určené rytmické prvky 

3. ročník 
Žák: 

- dokáže správně dýchat, používat jazyk při artikulaci (začátky tónů, hra legato) 
- umí využívat při hře některé tóny druhé oktávy  

4. ročník 
Žák: 

- umí popsat trombon, zná jeho výjimečnost a princip hry jednotlivých tónů pomocí snižce oproti 
ostatním žesťovým nástrojům 

- zvládá princip tvoření tónů: dech – vibrace rtů = tón 
- je schopen orientovat se v používání poloh snižce, použít jej při hře jiných tónů, než jsou tóny 

alikvotní  
- dokáže v pomalém tempu zahrát základní stupnice a lehká cvičení 

5. ročník 
Žák: 

- zvládá hru ve větším tónovém rozsahu 
- umí se orientovat v jednoduchém notovém zápisu 
- dokáže zahrát jednoduchou skladbu nebo píseň s doprovodem klavíru 

6. ročník 
Žák: 

- zvládá hru ve větším tónovém rozsahu, za použití všech poloh snižce 
- dokáže zahrát náročnější technická a nátisková cvičení pro zdokonalení své hráčské vyspělosti 

(zrychlení pohybu snižce a tím i možnost hry rychlejších pasáží jednotlivých skladeb a etud) 
- umí zahrát skladby s doprovodným nástrojem  

7. ročník 
Žák:  

- umí používat alternativní polohy snižce, odpovídající akustickým zákonům 
- zvládá celý tónový rozsah nástroje 
- dokáže transponovat na jednoduché úrovni 
- dokáže samostatně nastudovat a interpretovat přiměřeně obtížné skladby a uplatnit je na 

absolventském koncertě  
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Základní studium II. stupně 
1. ročník 
Žák: 

- dokáže s jistotou zahrát etudy, technická a nátisková cvičení  
- umí dodržovat základní pravidla tvoření tónů (dech, správná funkce jazyka) 
- dokáže vést melodii kvalitním tónem a s dynamikou  

2. ročník 
Žák: 

- zvládá obtížnější techniku hry, nátiskovou vyspělost a spolehlivost při veřejných vystoupeních 
- dokáže využívat při studiu hraní stupnic ve větším rozsahu, náročnějších technických cvičení, etud  
- dokáže hrát z listu přiměřeně obtížnou skladbu 

3. ročník 
Žák: 

- umí nastudovat a interpretovat skladby náročné na rozsah nástroje, náročné na techniku a také 
skladby různých žánrů a stylový období 

- zvládá hru základních stupnic a akordů a akordů 
4. ročník 
Žák: 

- umí samostatně nastudovat náročnější skladbu, vyřešit její technická úskalí a charakter projevu 
- dokáže zhodnotit vlastní i cizí interpretaci 
- je schopen zapojit se do amatérského hudebního provozu 
- dokáže využít svou fantazii, kreativitu a muzikálnost během přípravy na absolventský koncert  

      
Poznámka:  Žáci začínají plnit osnovy studijního zaměření zobcová flétna. Podle schopností žáka lze délku 
studia přípravného nástroje upravovat. Kolektivní hru plní v předmětu Komorní dílna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

33 

 

Lesní roh 

Přípravné studium 
Žák:       

- zvládá základy bráničního dýchání a nasazení tónu jazykem, uvolněný postoj a držení nástroje na 
opěrných bodech, postavení levé ruky, polohu prstů a pohyb jazyka při tvoření tónu 

- umí vytleskávat a deklamovat jednoduchá říkadla, rozlišovat těžké a lehké doby 
- dokáže tvořit tóny v rozsahu G1 - D2 v základních rytmických hodnotách 

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník: 
Žák:   

- umí popsat části nástroje, složit jej a rozložit, udržovat jeho hygienu  
- dokáže se orientovat v základních hudebních pojmech, notovém zápise, rytmických hodnotách  
- zvládá správný postoj u hry, držení nástroje, uvědomuje si pohyb prstů a tvoření tónu základním 

artikulačním modelem Tý - Dý   
- dokáže zahrát podle sluchu předehraný motiv a jednoduchou melodii nebo lidovou píseň zpaměti   

2. ročník  
Žák:   

- dokáže pracovat s dechem a využívat základní artikulaci  
- dokáže koordinovat levou a pravou ruku, prsty a jazyk při hře legato  
- zvládá používání levého palce při hře tónů dalšího rozsahu nástroje podle svých možností  
- dokáže sluchově vnímat náladu skladby a reprodukovat na nástroji  
- dokáže hrát s doprovodem, zahrát jednoduchou skladbu, základní stupnice nebo píseň zpaměti 

3. ročník  
Žák:   

- zvládá základní návyky a dovednosti včetně pravidelné domácí přípravy (postoj, držení nástroje, 
práci s dechem, používání artikulace v taktech C, 3/4, 2/4, prstovou techniku, tónovou kvalitu)  

- umí se orientovat v notovém zápise, rytmických hodnotách, v jednoduchých hudebních útvarech 
(píseň, tanec, pochod)  

- zvládá hru jednoduché melodie z listu i podle sluchu 
4. ročník 
Žák:   

- zvládá správný postoj (sed) a držení lesního rohu při hře, jednoduchá denní a nátisková cvičení 
- umí nasadit a ukončit tóny v alikvotní řadě ve zvládnutém rozsahu v základních notových 

hodnotách, používat vydržované tóny k rozehrávce a budování nátisku 
- umí použít základní artikulaci (tenuto, legato) 
- dokáže zahrát ve svém rozsahu jednoduchou melodii nebo píseň a durovou stupnici zpaměti 
- umí použít ve svém rozsahu intonační představivost v alikvotní i diatonické řadě 

5. ročník  
Žák: 

- umí hrát vydržované tóny v dynamických odstínech 
- zvládá hru ve větším rozsahu s intonační jistotu při nasazení tónů 
- umí zahrát durovou i mollovou stupnici s trojzvukem T5 dle rozsahu a dispozic 

6. ročník 
Žák: 

- umí se orientovat v notovém zápisu náročnějších skladeb, používá větší dynamické rozpětí 
- umí rozlišit náladu skladby a interpretovat ji s použitím zvládnutých výrazových prostředků 
- zvládá základy hry v transpozici in Es, rozumí principu transpozice 

7. ročník 
Žák: 

- je schopen hry skladeb s běžným tempovým a dynamickým označením  
- dokáže transponovat na jednoduché úrovni 
- umí si utvořit názor na studovanou skladbu, rozlišovat kvalitu slyšeného i hraného  
- umí samostatně nastudovat skladby a party různých stylů a připravit se na absolventský koncert  
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Základní studium II. stupně 
1. ročník 
Žák: 

- dokáže samostatně nastudovat etudy, technická a nátisková cvičení  
- zvládá základní pravidla práce s dechem, tvoření tónů, melodičnost, techniku, dynamiku 

2. ročník 
Žák: 

- zvládá technicky náročnější skladby s nátiskovou vyspělostí a spolehlivostí při veřejných 
vystoupeních 

- dokáže se spolehlivě orientovat v notovém zápisu a hrát z listu  
3. ročník 
Žák: 

- dokáže popsat historii svého nástroje 
- zvládá základní transpozici in Es 
- je schopen přednést skladby z různých žánrů a stylových období   

4. ročník 
Žák: 

- umí samostatně nastudovat rozsáhlejší skladbu, vyřešit její obtížnosti a charakter, porozumět 
základům její stavby 

- dokáže zhodnotit vlastní i cizí interpretaci 
- je schopen zapojit se do hudebního dění, vnímat vztah k hudbě a umění jako trvalou součást kvality 

života 
- dokáže využít svou fantazii, kreativitu a muzikálnost během přípravy na absolventský koncert  
 

Poznámka:  Žáci začínají plnit osnovy studijního zaměření zobcová flétna. Podle schopností žáka lze délku 
studia přípravného nástroje upravovat. Kolektivní hru plní v předmětu Komorní dílna. 
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5.1.2.4 Hra na strunné nástroje 

 
Kytara  
Přípravné studium  
Žák: 

- umí popsat nástroj 
- umí správně sedět s nástrojem a uvolnit paže 
- zvládá úhoz s dopadem palcem nebo prstem 
- dokáže se orientovat na prázdných strunách 

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník  
Žák: 

- umí správně sedět s nástrojem 
- umí rozlišit základní rytmické hodnoty  
- zvládá synchronizaci pravé a levé ruky  
- umí zahrát stupnici v jedné oktávě a přečíst používané noty 
- dokáže se s jistotou orientovat na melodických strunách v I. poloze  
- dokáže se při zpěvu doprovodit s použitím prázdných basových strun 

2. ročník  
Žák: 

- umí rozlišit úhoz s dopadem a bez dopadu  
- dokáže se orientovat v I. poloze na všech strunách 
- dokáže zahrát jednohlas s doprovodem na prázdných basových strunách 
- dokáže se při zpěvu doprovodit způsobem bas a přiznávka na melodické struně  

3. ročník  
Žák: 

- je schopen při hře použít úhozy s dopadem i bez dopadu 
- zvládá hru širokého dvojhlasu  
- umí při hře odstínit základní dynamiku  
- orientuje se v notovém zápise jednoduchých skladeb  
- umí zahrát zpaměti přiměřeně náročnou skladbu 
- dokáže se doprovodit způsobem bas a přiznávka na dvou melodických strunách  

4. ročník  
Žák: 

- dokáže rozlišit jednotlivé kytarové rejstříky a použít je při hře  
- dokáže sluchem kontrolovat čistotu úhozu  
- zvládá hru základních kadenčních postupů  

5. ročník  
Žák: 

- je schopen naladit si nástroj  
- zvládá základy barré techniky 
-  je schopen kombinovat dynamiku s kytarovými rejstříky 
-  dokáže se doprovodit podle akordických značek 

6. ročník  
Žák: 

- dokáže použít hru barré akordů v rámci kadenčních postupů 
- dokáže se orientovat ve vyšších polohách 
- dokáže při hře kontrolovat správnou dynamiku, frázování, tempo 
- je schopen orientovat se v notovém zápise rytmicky složitějších skladeb  

7. ročník  
Žák: 

- zvládá další technické prvky (legato, flažolety) 
- dokáže interpretovat skladby různých slohových období  
- dokáže prezentovat vybraný repertoár na absolventském vystoupení 



 

36 

 

Základní studium II. stupně  
1. ročník  
Žák: 

- dokáže využít legáta při hře melodických ozdob 
- dokáže si sám vytvořit repertoár ze skladeb různých žánrů a stylů  

2. ročník  
Žák: 

- umí uplatnit další technické možnosti nástroje (tremolo, rasguado) 
- dokáže interpretovat technicky i výrazově složitější skladby  

3. ročník  
Žák: 

- dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu  
- dokáže použít všechny technické a výrazové možnosti nástroje při vlastní interpretaci  

4. ročník  
Žák: 

- zvládá orientaci na hmatníku ve všech polohách 
- dokáže vyjádřit svůj názor na interpretaci vlastní i cizí 
- dokáže zahrát připravený program na absolventském koncertě 

 
Poznámka: 
Žák plní kolektivní hru v předmětu Komorní dílna, improvizaci v předmětu Improvizační dílna. 
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Harfa 

Přípravné studium na tomto nástroji není realizováno 

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 

Žák: 
- ovládá správné sezení u nástroje 
- dokáže rozeznat struny podle barev 
- zvládá postupně zatěžování – vkládání – jednotlivých prstů na struny 
- je schopen upevnit si pocit správného držení těla a paží při hře 
- umí rozeznávat základní rytmické hodnoty a notaci 
- dokáže používat samostatně pravou a levou ruku  
- zvládá hru jednoduchých melodií podle sluchu 

2. ročník 

Žák: 
- umí zapojit do hry obě ruce současně 
- zvládá s větší jistotou hru z not 
- umí používat hru střídavě samostatnými i vloženými (upoutanými) prsty 
- dokáže rozlišovat pomocí sluchové sebekontroly kvalitu tónu (dynamický vyrovnanost, měkkost) 

3. ročník 

Žák: 
- dokáže popsat a postupně použít technické vybavení nástroje (přelaďování pomocí háčků) 
- zvládá hbitější pohotovost prstů při hře melodie, hru dvojhmatů i akordů 
- umí zahrát zpaměti přiměřeně náročnou skladbu 
- dokáže vnímat náladu skladby a je schopen vyjádřit ji elementárními výrazovými prostředky 
- dokáže se pohotověji orientovat v notovém zápisu 

4. ročník 

Žák: 
- umí rozlišovat jednotlivé složky hudby (dynamika, rytmus, tempo) 
- dokáže výrazově odlišit melodii a doprovod 
- zvládá postupně další specifické prvky nástroje (staccato, etoufé, glissando, ladění) 

5. ročník 

Žák: 
- je schopen sluchové sebekontroly, hraje srozumitelně rytmicky  
- zvládá interpretaci skladby podle svých individuálních schopností, podílí se na jejím výběru  
- dokáže prohlubovat schopnost samostatně přistupovat ke svěřeným úkolům – při hře z listu nebo 

v tvorbě jednoduchých doprovodů  
6. ročník 

Žák: 
- umí určit obtížná místa ve skladbě, navrhnout způsob nácviku a zhodnotit svůj výkon 
- umí interpretovat skladby různých stylů a žánrů 
- dokáže zahrát z listu přiměřeně obtížnou skladbu 
- umí rozlišit způsob označení a realizovat prvky specifické pro nástroj 

7. ročník  
Žák: 

- umí spolehlivě číst notový zápis 
- dokáže přesvědčivě využít zvukových možností nástroje při interpretaci 
- umí samostatně naladit nástroj pomocí ladičky 
- dokáže rozlišit stylovou a žánrovou různorodost skladeb 
- umí samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu a přednést ji na absolventském koncertě 
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Základní studium II. stupně 
1. ročník 
Žák:  

- dokáže nastudovat etudy a technická cvičení k rozvoji hráčské jistoty  
- umí při veřejných vystoupeních přesvědčivě přednést zvolený program  

2. ročník 
Žák: 

- zvládá obtížnější techniku hry, má v programu rozsáhlejší skladby  
- dokáže zahrát z listu i zpaměti přiměřeně obtížnou skladbu 

3. ročník 
Žák: 

- umí se orientovat v historii svého nástroje 
- dokáže interpretovat skladby náročné na techniku a také z různých žánrů a stylových období 
- dokáže zhodnotit vlastní i cizí interpretaci 

4. ročník 
Žák: 

- je schopen zapojit se tvořivě a aktivně do hudebního dění 
- umí popsat svůj vztah k hudbě a umění  
- umí nastudovat rozsáhlejší skladbu, porozumět základům její stavby, přednést ji na absolventském 

koncertě 
 
Poznámka: 
Žák plní kolektivní hru v předmětu Komorní dílna. 
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5.1.2.5 Hra na bicí nástroje  
 
Bicí nástroje 

Přípravné ročníky 
Žák:   

-  umí propojit chůzi a pohyb rukou, tleskání, hru na tělo 
-  dokáže zopakovat rytmickou figuru pomocí ozvěny 
-  zvládá dělení doby, rozlišuje dvojdobé a třídobé metrum 
-  dokáže pojmenovat základní bicí nástroje 

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 
Žák:  

- zvládá uchopení jednoduchých percussion (claves, maracas apod.) a paliček 
- ovládá správné návyky při posazení a postoje u nástroje 
- dokáže koordinovat hru s metronomem, učitelem a nahrávkou 
- umí rozlišit základní čtecí vzory 2/4 a 3/8, metrum dvoudobé a třídobé, hlavní dobu a přiznávky 

2. ročník 
Žák: 

- ovládá držení těla, uvolněnost zápěstí (hra na percussion - djembe, congas, bongas apod.) 
- koordinuje hru s metronomem, učitelem, nahrávkou  
- zvládá pokročilejší čtecí vzory 2/4 a 3/8, dělení doby na dvě a na tři, sčítací princip (2/8 + 3/8) 
- umí pojmenovat bicí nástroje, zná taneční rytmy (pochod, valčík, tango, cha - cha) 

3. ročník   
Žák: 

- dokáže koordinovat hru s metronomem, metrum 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, sčítací rytmy 5/8, 7/8 
- zvládá čtecí vzory synkopické (2/4, 3/8), trioly, shuffle rytmus, polyrytmická cvičení (dvě linie) 
- dokáže uplatnit dynamickou úroveň hry - technické prostředky, zdvih úderu, výrazovou dynamiku 
- zvládá taneční rytmy (rockové rytmy, latinsko-americké rytmy) 
- umí zahrát krátké etudy, taneční doprovody, pochodové a sambové návěstí  

4. ročník 
Žák: 

- dokáže rozvíjet pohybovou kulturu, manuální techniky hry na percussion (open, bass, tap stroke) 
- umí uplatnit technické prvky: jednoduchý příraz, dvojitý úder, akcent, dynamiku 
- zvládá princip střídání a opakování rukou, hru na více prvků (rukoklady), hru na sestavu (ruce) 
- umí použít taneční rytmy (rockové, latinsko-americké, triolové, shuffle, africké 12/8 rytmy) 

5. ročník  
Žák: 

- umí aplikovat čtecí vzory (2/4, 3/8, 6/8, 3/4), trioly, šestnáctiny, shuffle rytmus 
- zvládá polyrytmická cvičení, základy pedálové techniky, polyrytmickou koordinaci ruce – nohy 
- zvládá principy rukokladů, hru na bicí soupravu (ruce i nohy) - polka, valčík, tango, rock 
- zvládá jednoduché skladby na melodické bicí nástroje (2 paličky), stupnice a akord dur a moll 

6. ročník  
Žák: 

- zvládá dvojitý příraz, dvojitý úder a kombinace (paradiddle, rudimenty), dynamiku, metličky 
- dokáže koordinovat hru s metronomem, metrum 2/4, 3/4, 6/8, 4/4, sčítací rytmy (5/8, 7/8) 
- umí rozeznat taneční rytmy (rockové, latinsko-americké, triolové, shuffle, africké 12/8, hip-hop) 

7. ročník  
Žák: 

- zvládá kompletní čtecí vzory a jejich aplikace (2/4, 3/8, 6/8, 3/4), trioly, šestnáctiny, kombinace 
- zvládá polyrytmická cvičení (dvě a tři linie), polyrytmickou koordinaci ruce – nohy 
- je schopen zahrát na bicí soupravu hudební fráze, breaky na tom-tomy, krátká sóla 
- dokáže hrát s nahrávkou rock'n'roll, rock, metal, latin, jazz, blues, 12/8 rytmy, hip-hop, reggae 
- umí rozpoznat hudební styly a zvolit přiměřený doprovod 
- zvládá jednoduché koncertní skladby na melodické bicí nástroje (2 a 4 paličky) 
- zvládá základy improvizace, aplikaci pentatoniky, doprovody stylů na melodické bicí nástroje 
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Základní studium II. stupně 
 
1. ročník  
Žák: 

- dokáže uplatnit techniku hry na malý buben - přírazy, víření, rudimentální techniky 
- zvládá základní pedálovou techniku, polyrytmickou koordinaci a nezávislosti končetin  
- umí zahrát na bicí soupravu breaky, stop-time, double a half - time 
- chápe hudební fráze, staví krátká sóla, vytváří přiměřený doprovodný model ke stylům (tzv. 

groove) 
- zvládá hru s nahrávkou: rock'n'roll, rock, metal, latin, jazz, blues, 12/8 rytmy, hip-hop, reggae 
- dokáže v improvizaci aplikovat pentatonickou a bluesovou stupnici, doprovody stylů 

 
2. ročník 
Žák: 

- umí použít trojitý a čtyřnásobný příraz, dvojitý úder a kombinace (jednoduché rudimentální etudy) 
- ovládá základní pedálovou techniku, polyrytmickou koordinaci a nezávislosti končetin  
- dokáže použít breaky, stop-time, double a half – time v krátkých sólech 
- umí při hře na bicí soupravu vystavět hudební fráze, grooves, ovládá principy budování sól 
- je schopen kombinovat paličky, metličky, špejle apod. v doprovodu stylů (barevnost hry, možnosti 

bicí soupravy) 
- zvládá stupnice, akordy, pentatoniku apod. v improvizaci, hraje jednoduché skladby (jazz apod.) 

 
3. ročník  
Žák: 

- dokáže při hře na malý buben použít dvojitý úder a kombinace, rudimenty, víření, metličky 
- je schopen dvoj-pedálové techniky, polyrytmické koordinace, nezávislosti (ostinato a nezávislé 

variace) 
- umí na bicí soupravu vystavět sólo a uplatňuje vědomosti a zkušenosti (vhodné styly, doprovody) 
- zvládá techniku hry na melodické bicí nástroje (hra čtyřmi paličkami) 
- zvládá jednoduché koncertní skladby s uplatněním hry čtyř paliček, rozvíjí improvizační schopnosti 
-  

 
4. ročník  
Žák: 

- zvládá trojitý a čtyřnásobný příraz, dvojitý úder a kombinace (rudimenty), víření, hru metličkami 
- dokáže uplatnit čtecí vzory a jejich aplikace (2/4, 3/8, 6/8, 3/4), trioly, kombinace, střídavé takty 
- zvládá dvoj-pedálovou techniku, polyrytmickou koordinace, (ostinato a nezávislé variace) 
- je schopen volby paliček, metliček, špejlí apod. v doprovodu stylů, rozvíjí zvukovou barevnost hry  
- dokáže hrát na melodické nástroje (2 a 4 paličky) stupnice a akordy, pentatoniku, koncertní skladby 
- dokáže při improvizaci použít pentatoniku, akordické rozklady, stupnice a doprovody stylů 

 
Poznámka:  Kolektivní hru plní žáci v předmětu Komorní dílna. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

41 

 

5.1.2.6 Sólový zpěv  
 

Sólový zpěv    
Přípravné studium 
Žák: 

- zvládá správné a přirozené držení těla při zpěvu 
- dokáže správně dýchat (klidný nádech, prodloužený výdech) 
- umí přednést lidové a umělé písně odpovídající věku se správnou výslovností 

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 

Žák: 
- zvládá přirozené držení těla, dokáže správně dýchat a mít při zpěvu uvolněnou spodní čelist 
- zvládá hlasová cvičení sestupná v rozsahu střední hlasové polohy a měkké nasazení tónu 

v přirozené hlasové poloze a orientovat se v notovém zápise 
- umí zazpívat kratší fráze v legatu případně s hudebním doprovodem  
- umí používat hlavní zásady hlasové hygieny 

2. ročník 

Žák: 
- zvládá klidné a hluboké dýchání (dodržuje tři fáze dechu – nádech nosem, zadržení dechu, výdech) 
- dokáže zpívat sestupná hlasová cvičení a vzestupná v rozsahu kvinty 
- zvládá zásady správné artikulace, umí přednést delší fráze v legatu 
- dokáže se naučit píseň k veřejnému vystoupení s hudebním doprovodem zpaměti  

3. ročník 

Žák:  
- zvládá správné a přirozené držení těla při zpěvu a plynulé dýchání 
- umí zpívat jednoduchá sestupná a vzestupná hlasová cvičení v rozsahu sexty 
- zvládá hlas v rozsahu individuální pěvecké vyspělosti, zvládá základní dynamiku a agogiku 
- dokáže interpretovat lidové a umělé písně dle svých schopností 
- umí zpívat s hudebním doprovodem na interních nebo veřejných vystoupeních 

4. ročník 

Žák: 
- dokáže zpívat hlasová cvičení sestupná (stupnice dur, rozložený kvintakord dur a moll do kvinty) 
- je schopen vyrovnaného hlasového rozsahu v rozmezí sexty 
- umí přednášet kantilénu s využitím dynamických a výrazových prostředků 
- umí zpívat lidové a umělé písně a rozšiřuje si jejich zásobu v jednohlasém i dvojhlasém zpěvu 

5. ročník 

Žák: 
- zvládá hlasová cvičení sestupná i vzestupná (dur i moll stupnice a rozložený kvintakord) 
- dokáže rozlišit a použít staccato a legato 
- je schopen přednést kantilénu s prodlužováním dechových frází vyrovnaným hlasem v přirozené 

poloze 
- dokáže vyjádřit prostřednictvím písně vnitřní prožitek při jednohlasém i dvojhlasém zpěvu 

6. ročník 

Žák: 
- zvládá hlasová cvičení v rozsahu oktávy s využitím správné dechové opory 
- umí přirozeně použít dynamických a agogických možností 
- dokáže nastudovat písně různých slohových období 
- umí se spolehlivě orientovat v notovém zápise 
- umí využít všech dosud poznaných pěveckých prvků a používá je v náročnějších partech 

7. ročník  
Žák: 

- umí pracovat správně s dechem a správně artikulovat 
- zvládá plynulý zpěv kantilény s využitím dynamických a agogických možností 
- zvládá přednes různých vokálních žánrů, dokáže se prezentovat na absolventském vystoupení 
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Základní studium II. stupně 
Žák: 
1. ročník 
Žák 

- zvládá zásady správné artikulace 
- dokáže využívat vyrovnaně svého hlasového rozsahu 
- umí zpívat s využitím komplexních dynamických možností a umí je přirozeně použít 
- umí interpretovat lidové a umělé písně ve složitějších úpravách 
- umí spolupracovat s korepetitorem na programu k veřejnému vystoupení 

2. ročník 
Žák 

- zvládá zpěv kantilény s ohledem na vedení a dodržování dechových frází 
- umí zpívat vokalízy úměrné hlasové vyspělosti 
- dokáže žánrově a stylově rozlišit zpívané písně 
- umí pracovat s jednoduchou operní árií nebo muzikálovou písní 

3. ročník 
Žák 

- zvládá vědomě pěveckou a dechovou techniku, umí zpívat vokalízy ve složitější úpravě, zvládá zpěv 
kantilény 

- dokáže se orientovat s přehledem v notovém zápisu a textu 
- dokáže zpívat árie a muzikálové písně ve větším rozsahu s využitím výrazových prostředků 
- dokáže se herecky vyjádřit prostřednictvím písně nebo árie vzhledem k její náladě a obsahu 

4. ročník 
Žák 

- je schopen používat vyrovnaný hlas v celém hlasovém rozsahu 
- umí zpívat písně, árie a muzikály různých stylových období s hereckým projevem 
- dokáže pracovat samostatně s korepetitorem 
- umí vyjádřit vlastní názor na studovanou skladbu či píseň, má obecný přehled o vokální a vokálně – 

instrumentální hudbě 

- dokáže nastudovat program pro absolventské vystoupení 
 
 
 
Poznámka: 
Žák plní kolektivní interpretaci v předmětu Pěvecká dílna. 
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5.1.2.7 Hra na akordeon  
 
Akordeon 

Přípravné studium 
- dokáže popsat nástroj a jeho části 
- dokáže se orientovat v základních hudebních pojmech (klíč, noty, notová osnova, rytmus, metrum)  
- umí zahrát jednoduchou lidovou píseň pravou rukou podle sluchu i z not 
- umí použít tři základní basy v levé ruce (C, G, D) 

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 

Žák: 
- zvládá základní nástrojové dovednosti (správné sezení a držení nástroje, postavení rukou) 
- dokáže bez potíží hrát v rozsahu pěti tónů v klávesové části a přečíst je v notovém textu 
- umí použít čtyři tóny v základní řadě basů 
- dokáže rozlišovat vedení melodie a doprovodu 

2. ročník 

Žák: 
- zvládá základy prstové techniky pravé i levé ruky, rejstříky, vedení měchu 
- zvládá hru oběma rukama dohromady s rytmickou jistotou 
- umí rozlišovat tempo pomalu, rychle a dynamické značky f, p, mf 
- umí zahrát stupnici C dur podle svých schopností každou rukou zvlášť 

3. ročník 

Žák: 
- dokáže zahrát durovou stupnici se základním akordem každou rukou zvlášť 
- umí rozlišit hru legato a staccato, vedení měchu podle značek 
- je schopen sebekontroly samostatnosti a nezávislosti rukou při hře 
- umí zahrát zpaměti kratší skladby 

4. ročník 

Žák: 
- zvládá hru legato a staccato 
- zvládá základy dvojhlasé hry 
- dokáže využít sluchové i teoretické znalosti dur a moll akordů k doprovodu písní 
- zvládá skladby různých stylových období v rámci svých schopností  

5. ročník 

Žák: 
- zvládá kulturu a nasazení tónu pomocí měchové techniky 
- dokáže zahrát jednoduchou píseň podle akordických značek  
- umí použít rejstříky a v rychlejším tempu zahrát zvolenou skladbu 

6. ročník 

Žák: 
- dokáže rozlišit skladby různých žánrů a stylů a přizpůsobit tomu svou interpretaci 
- umí zahrát přiměřeně obtížné skladby z listu  
- dokáže zahrát stupnice a etudy v rychlejším tempu  

7. ročník 

Žák: 
- zvládá s jistotou melodické i basové části nástroje 
- zvládá plynulé vedení měchu 
- dokáže samostatně nastudovat skladbu a zvládnout obsahovou stránku, frázování a dynamiku 
- je schopen podílet se na výběru skladeb, z nichž některé provede na absolventském koncertě 
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Základní studium II. stupně 
1. ročník 

Žák: 
- dokáže si samostatně zvolit repertoár tak, aby využil svých technických a výrazových dovedností 

(rejstříky, měchová technika, nasazení, vedení a ukončení tónu) 
- zvládá hru z listu přiměřeně náročných skladeb různých žánrů a stylů 

2. ročník 
Žák: 

- umí využít znalosti o formě, charakteru a obsahu skladby při nácviku hry zpaměti 
- dokáže popsat historii nástroje, okolnosti vzniku skladby a její základní analýzu  
- je schopen se s přehledem orientovat v notovém zápisu  

3. ročník 
Žák: 

- dokáže použít všechny nástrojové, technické a výrazové možnosti nástroje  
- dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu, vyřešit její technické obtížnosti 

4. ročník 
Žák: 

- umí formulovat své názory na interpretaci vlastní i cizí  
- je schopen uplatnit se v kulturním životě ve svém okolí  
- dokáže prezentovat zvolený repertoár na absolventském vystoupení 

 

 

 

Poznámka: 
Žák plní kolektivní hru v předmětu Komorní dílna. 
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5.1.2.8 Hra na cimbál 
 
Cimbál 
Přípravné studium na tomto nástroji není realizováno, mladší žáci plní osnovy jiného studijního zaměření. 
 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 
Žák:  

- zvládá základní hráčské návyky a dovednosti (orientace v strunové soustavě, držení paliček, 
správné sezení u nástroje a postavení nohou) 

- umí zahrát jednoduché rytmické motivy, říkadla a písně složené z not celých, půlových, čtvrťových, 
osminových, zvládá základy notace 

- dokáže rozeznat doby těžké a lehké, rozlišovat sluchově i úhozově melodii od doprovodu  
- dokáže tvořit znělý tón a sluchově kontrolovat jeho kvalitu  

2. ročník 
Žák: 

- dokáže koordinovat obě ruce a při hře uvolnit tělo  
- zvládá crescendo, decrescendo, dvouhlasou techniku souběžnou 
- zvládá s jistotou technická cvičení ke zlepšení úhozu  
- dokáže při hře z not přesně reprodukovat rytmus, pedalizaci, střídání paliček, dynamiku 
- dokáže sluchově reagovat na harmonické funkce  

3. ročník 
Žák: 

- dokáže použít základní technické prvky (základní úhozy, tremolo, hra stupnic a akordů, správné 
střídání paliček a základní ovládání pedalizace) 

- dokáže se orientovat v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu 
- umí zahrát zpaměti kratší skladby a písně 
- zvládá elementární harmonický doprovod  

4. ročník 
Žák: 

- dokáže zahrát z listu jednoduchý notový text  
- dokáže vnímat čistotu pedalizace 

5. ročník 
    Žák: 

- dokáže při nácviku samostatně kontrolovat svou technickou zběhlost, čistotu hry, rytmickou 
přesnost a dynamickou a úhozovou vyrovnanost 

- zvládá sluchovou sebekontrolu při hře sólo i doprovodu zpěvu a jiného nástroje  
6. ročník 
Žák: 

- dokáže vyřešit základní problémy nástrojové hry (střídání paliček, frázování, pedalizace, rychlá 
orientace ve strunové soustavě) 

- umí samostatně nastudovat a interpretovat přiměřeně obtížnou skladbu 
7. ročník 
Žák: 

- umí při hře tvořivě využít zvukových možností nástroje, hodnotit svou vlastní hru 
- umí zahrát skladby různých stylů a žánrů po technické, výrazové a obsahové stránce (využívá 

dynamiku, tempové rozlišení, vhodnou artikulaci, frázování, agogiku)  
- umí se orientovat ve formě a harmonii skladeb připravených na absolventský koncert 
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Základní studium II. stupně 
1. ročník 
Žák: 

- umí zahrát určený repertoár podle sluchu i z not 
- dokáže transponovat harmonický doprovod 

2. ročník 
Žák: 

- dokáže hrát v rychlejším tempu, v jednohlasém a dvojhlasém provedení, zvládá tremolo, 
akordovou techniku, dynamiku, pedalizaci 

- dokáže samostatně pracovat s lidovou písní  
3. ročník 
Žák: 

- umí se samostatně orientovat v notovém zápise, vyřešit problémy střídání paliček, frázování 
a výrazových prostředků při nácviku a interpretaci skladeb 

- umí při hře zpaměti využít znalosti o výrazu, formě a obsahu hrané skladby 
- dokáže si vytvořit názor na vlastní i slyšenou interpretaci skladeb klasické, soudobé a lidové hudby 

4. ročník 
Žák: 

- zvládá náročnější techniku hry (rychlé tempo v jednohlasém a dvojhlasém provedení, kvalitní 
tremolo, kombinace pizzicata a úhozu, flažolety, akordová technika, dynamika, pedalizace) 

- umí zahrát z listu určené skladby 
- umí samostatně pracovat s barvou a kvalitou tónu, případně s klavírním doprovodem 

- dokáže profilovat svůj repertoár, využívat posluchačských a interpretačních zkušeností 
k samostatnému vyhledávání a studiu nových skladeb, z nichž některé předvede na absolventském 
vystoupení  

 
 
Poznámka: 
Žák plní kolektivní hru v předmětu Komorní dílna (v cimbálové muzice), dalším volitelným předmětem je 
Improvizační dílna. 
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5.1.2.9 Kolektivní předměty hudebního oboru 
 
Tajemství hudby  
Přípravné studium 
Žák: 

- zvládá reprodukci krátké melodie a rytmických modelů 
- zvládá základy psaní a čtení not 
- umí použít základní hudební pojmy a značky  

 
Základní studium I. stupně 
1. ročník 
Žák: 

- zvládá základní hudební pojmy, označení a názvosloví  
- dokáže reprodukovat melodie a rytmické modely 
- zvládá s jistotou základy čtení notového zápisu  

2. ročník 
Žák: 

- umí reprodukovat rytmicky i intonačně jednoduchý notový zápis 
- dokáže používat nejdůležitější hudební pojmy (označení dynamiky, tempa a výrazu), rozdělení 

hlasů 
- dokáže popsat stavbu stupnic a akordů 

3. ročník 
Žák: 

- umí vytvořit vlastní melodické a rytmické útvary, určit základní intervaly, zaznamenat jednoduchou 
hudební myšlenku 

- dokáže poznat základní harmonické funkce 
- dokáže pojmenovat hudební nástroje a rozdělit je do skupin 

4. ročník  
Žák: 

- dokáže se orientovat v jednoduché partituře a podílet se na kolektivní realizaci  
- dokáže porozumět stavbě stupnic a akordů dur i moll, transponovat jednoduchou melodii 
- umí s pochopením významu harmonických funkcí vytvářet jednoduchý doprovod  
- umí se orientovat v různých hudebních uskupeních, v druzích hudby a základních hudebních 

formách 
- je schopen vytvořit si k písni jednoduchý doprovod 

5. ročník 
Žák: 

- umí si vyhledat význam hudebního pojmu a názvosloví, případně údaje o skladatelích a jejich dílech  
- umí aktivně poslouchat hudbu a umí se k ní vyjádřit, orientuje se v hudebním dění v regionu 
- zvládá stavbu stupnic a akordů a umí je využít při vytváření hudebního doprovodu 
- je schopen chápat a popsat souvislosti vývoje hudby, charakteristické znaky hudebního vyjadřování 

v jednotlivých epochách 
 
 

Poznámky:  
Přípravné studium je otevřeno jen v případě dostatečného počtu žáků ve třídě na jednotlivých pracovištích. 
V případě zájmu žáků, kteří se hlásí k dalšímu studiu, může škola organizovat teoretickou výuku (skupinově či 
individuálně) i v dalších ročnících.  
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Komorní dílna 

Základní studium I. stupně   
4. – 7. ročník 
Žák:  

- dokáže zvládnout roli doprovázeného i doprovázejícího 
- umí naslouchat partnerovi při souhře  
- umí udržet svou melodii s pomocí intonační představy  
- umí se orientovat ve vedení hlasů během souhry 
- dokáže se orientovat v notovém zápise a textu jednotlivých hlasů  
- dokáže si samostatně vybrat k interpretaci skladby různých žánrů a stylů 
- je schopen část repertoáru připravit k veřejnému provedení 

 
Základní studium II. stupně 
1. – 4. ročník 
Žák: 

- dokáže vystihnout charakter skladby o správné tempo 
- dokáže nastudovat a veřejně interpretovat náročnější repertoár 
- dokáže zařadit stylově skladatele a případně popsat okolnosti vzniku díla 
- zvládá základy analýzy hudební formy skladby  

- je schopen hodnotit vlastní provedení, případně interpretaci jiných hudebníků   
 

 
Komorní pěvecká dílna 

Základní studium I. stupně   
4. – 7. ročník 
Žák: 

- dokáže zazpívat jednoduchý kánon nebo lidový dvojhlas 
- umí zpívat dvojhlasé, popřípadě vícehlasé lidové a umělé písně dle pěvecké vyspělosti a stupně 

hlasového vývoje 
- umí použít adekvátní výrazové prostředky a dynamiku 
- dokáže se orientovat v notovém zápise a textu jednotlivých hlasů 
- dokáže spolupracovat s hudebním doprovodem 
- umí ovládat dvojhlas ve složitější úpravě různých slohových období 
- dokáže vystoupit na interních a veřejných koncertech  

 
Základní studium II. stupně 
1. – 4. ročník 
Žák: 

- umí si vybudovat představu o charakteru skladby a správném tempu 
- dokáže nastudovat a veřejně interpretovat náročnější repertoár 
- umí zařadit skladatele stylově a případně popsat okolnosti vzniku díla 
- dokáže rozpoznat hudební formu díla  
- dokáže se vyjádřit k vlastnímu provedení, případně k interpretaci jiných pěvců   
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5.2.2 Školní výstupy výtvarného oboru 

 

Základy výtvarné tvorby 

Přípravné studium 
Žák: 

- dokáže reagovat na podněty, které vycházejí bezprostředně z jeho prožitků, představ a fantazie 
- umí hravou formou experimentovat se základními materiály a technikami kresby, malby a grafiky 
- dokáže vnímat rozmanitost linií, barev, využívat gestické vyjádření v kresbě, malbě, grafice i 

kombinovaných technikách 
- dokáže pozorovat stopy nástrojů, které pak používá ve vlastní tvorbě 
- umí si při hře a experimentu zvolit materiály a nástroje prostorové tvorby 
- umí popsat vlastnosti různých materiálů, jejich tvrdost, měkkost, poddajnost, strukturu, 

vnímat příjemné či opačné pocity při dotyku a haptickém zkoumání 
- dokáže se zapojit do výtvarné hry, vnímat a popsat vlastní pocity, prožitky z výtvarných her a akcí 
- dokáže reagovat na ilustraci knihy z oblasti dětské literatury a existenci výtvarna ve svém okolí 
 

 
Výtvarná tvorba 
Základní studium I. stupně 

1. – 3. ročník 
Žák: 

- dokáže používat vyjadřovací prostředky plošné tvorby (bod, linie, barva, plocha) i prostorové tvory 
(tvar, objem, prostor, světlo, povrch) 

- zná a umí používat základní kresebné, malířské a grafické nástroje 
- dokáže popsat vlastnosti různých materiálů a ověřené poznatky využít ve své tvorbě 
- zvládá základy technik prostorové tvorby (modelace přidáváním a odebíráním hmoty, vrstvení, 

kupení, instalace), dokáže reagovat na prvky výtvarného jazyka a využívat svou fantazii 
- umí vyjádřit svůj výtvarný názor, reagovat na svět výtvarné kultury, orientovat se v základním 

výtvarném pojmosloví  
- dokáže vnímat názory ostatních a posoudit kvalitu výtvarné tvorby vlastní i svých spolužáků 

 
 
4. – 7. ročník 
Žák:       

- je schopen výtvarně reagovat na podněty z okolního světa, z vlastních prožitků, pocitů a představ  
- dokáže při své činnosti použít další vyjadřovací prostředky plošné tvorby (kompozice, prostor, 

světlo, textura) i prostorové tvorby (působení barvy, struktury povrchu a tvaru) 
- umí sledovat a popsat podobné, opakované, vyjádřit kontrast, vnímat harmonii, disharmonii, 

rytmus, proporce, pohyb, podobnost, dynamiku 
- dokáže použít různou skladbu materiálů a postupů kresebných, malířských, grafických technik, 

hledat nová řešení a postupy 
- dokáže popsat vlastnosti a zákonitosti různých materiálů a aplikovat je ve své vlastní tvorbě 
- umí popsat prostorové vztahy, samostatně použít techniky prostorové tvorby (modelace 

přidáváním a odebíráním hmoty, vrstvením, kupením, prořezáváním, krčením) 
- dokáže reagovat na podněty vycházející z výtvarné akce, použít neobvyklé a nové přístupy 

v tvorbě, inspirovat se impulsy z vnitřního a vnějšího světa, rozlišit rozdíl mezi realitou a fantazií 
- dokáže se orientovat ve vývoji výtvarného umění a jeho současnosti, v základním výtvarném 

pojmosloví, v diskusi umí formulovat vlastní výtvarný názor 
- umí reflektovat svou výtvarnou tvorbu a tvorbu svých spolužáků, je schopen obhájit svůj názor a 

vyslechnout názor druhých, inspirovat se kulturními a společenskými podněty 
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Základní studium II. stupně 
1. – 4. ročník 
Žák: 

- dokáže si samostatně zvolit při řešení výtvarných problémů téma i adekvátní vyjadřovací 
prostředky tvorby 

- je schopen při výtvarné realizaci experimentovat s různými materiály a postupy 
- zvládá parafráze uměleckého díla, stylizaci, rozlišení obsahu a formy  
- dokáže pracovat se symboly a vizuálními znaky 
- je schopen zpracovat výtvarný problém a vnášet do výtvarné práce osobitý přístup 
- dokáže využít vyjadřovací prostředky plošné, prostorové a akční tvorby, dokáže pojmenovat dle 

svých schopností jejich výtvarné postupy a principy 
- umí použít prvky barevné, lineární a plošné kompozice i prvky tvarové, objemové a prostorové 

kompozice 
- dokáže popsat vývoj výtvarného umění, trendy současného výtvarného dění 
- dokáže vyhledat podněty k výtvarné tvorbě v různých oblastech života, kultury, vědy… 
- dokáže vyjádřit svůj výtvarný názor a diskutovat o něm, je schopen prezentovat svou práci 
- dokáže svou práci obhájit a současně v diskusi naslouchat názorům druhých, umí pracovat ve 

skupině, popřípadě řídit její aktivity 
  
 

 


