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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Dolní Újezd

Číslo jednací: 16/2012

Motivační název: DUHOVÝ KLÍČ nebo-li Klíč, který otevírá všechny barvy duhy…

Předkladatel:

Název školy: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy

Adresa školy: Základní umělecká škola Dolní Újezd 480, 569 61 Dolní Újezd

IČO: 67 43 98 96

Jméno a příjmení ředitelky školy: Mgr. Jana Frišová

Kontakty:

● Telefon: 461 631 458, 731 150 587, 739 435 867, 739 435 848

● E-mail: reditelka@zus-du.cz, zastupce@zus-du.cz, ekonom@zus-du.cz

● Web: http://www.zus-du.cz

Zřizovatel:

Název: Obec Dolní Újezd, 569 61, Dolní Újezd 281

Adresa: 569 61 Dolní Újezd 281

Kontakty:

● Telefon: 461 632 821, 461 632 822

● E-mail:obec@dolniujezd.cz

● Web: http://www.dolniujezd.cz
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2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1 Obory školy

Počet současných oborů 4

● Hudební (dále ve zkratce HO)

● Výtvarný (dále ve zkratce VO)

● Taneční (dále ve zkratce TO)

● Literárně-dramatický (dále ve zkratce LDO)

Škola poskytuje vzdělávání v přípravném studiu pro děti od 5 do 7 let, v základním studiu I. a II.

stupně pro žáky od 7 a od 14 let. Přípravné studium je plně v kompetenci ředitele školy stejně jako

studium pro dospělé s věkovou hranicí od 18 let neomezeně.

Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na

základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje

minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.

2.2 Kapacita školy a počty žáků

Kapacita školy dle zřizovací listiny: 450 žáků

Jednotlivé obory mají v průměru tyto počty žáků:

Hudební obor: cca 240

Taneční obor: cca 50

Výtvarný obor: cca 50

Literárně-dramatický: cca 20

2.3 Charakteristika pedagogického sboru

Škola má průměrně 20 zaměstnanců, z toho 18 pedagogů. Nejvíce jich vyučuje v hudebním oboru.

Konkrétní údaje o pedagogickém sboru obsahuje každoroční Výroční zpráva o činnosti školy za

příslušný školní rok. Tyto údaje jsou závislé na počtu žáků v jednotlivých oborech.
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2.4 Pracoviště školy

Hlavní pracoviště:

Dolní Újezd: HO, VO, TO, LDO cca 190 žáků, adresa: Dolní Újezd 480

Odloučená pracoviště:

Morašice: HO, cca 50 žáků, adresa: Masarykova ZŠ, 569 51 Morašice 27

Sebranice: HO, TO, VO, cca 70 žáků, adresa: ZŠ, 569 62 Sebranice 19

Trstěnice: HO, VO, LDO, cca 30 žáků, adresa ZŠ, 569 57 Trstěnice 12

Litomyšl: HO, cca 5 žáků, adresa Rektora Stříteského 194, 570 01 Litomyšl

2.5 Historie a současnost školy

Základní umělecká škola v Dolním Újezdě začala fungovat v září 1992. Už tehdy byla zřizovatelem

školy Obec Dolní Újezd se souhlasem Školského úřadu Svitavy. Dětem z obce a jejich vrstevníkům

z dalších spádových lokalit bylo nabídnuto základní vzdělávání v uměleckém oboru hudebním a

výtvarném. Zpočátku ve škole pracoval nevelký počet vyučujících i žáků za skromných podmínek.

S postupem času narůstal počet žáků, rozšiřovala se nabídka o taneční a literárně dramatický obor,

navyšoval se i počet učitelů.

K 1. 1. 1998 byla škola usnesením Zastupitelstva obce zřízena jako právní subjekt. Vznikla

samostatná příspěvková organizace, přičemž zřizovatelem školy byla nadále Obec Dolní Újezd.

Rok 1998 zaznamenal další velkou změnu. V létě 1998 se uskutečnily podstatné prostorové úpravy

uvnitř budovy školy a o dva roky později, tedy v roce 2000, proběhly změny v rozsahu působnosti

školy. Od školního roku 2000/2001 byl povolen Školským úřadem ve Svitavách provoz dvou

odloučených pracovišť v Morašicích a v Sebranicích. Prozatím poslední odloučené pracoviště

vzniklo v září 2005 v Trstěnici.

2.6 Projekty a spolupráce školy s ostatními subjekty

● Výuka dětí předškolního věku napříč obory ve výchovně vzdělávacím programu zvaném

Čtyřlístek
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● Tvořivé dílny napříč obory pro děti předškolního věku z okolních MŠ a pro zájemce z řad

rodičů a ostatní veřejnosti

● Výchovné koncerty pro žáky okolních ZŠ a pro další zájemce z rodin našich žáků

● Koncerty konané pod záštitou obecních úřadů, v jejichž působnosti se nacházejí pracoviště

školy

● Barevná setkání s hudbou pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Dolním Újezdě

● Otevřená výuka v rámci Třídních přehrávek pro rodiče, spolužáky a další zájemce

2.7 Vybavení školy a její podmínky

2.7.1 Prostorové

Dle zřizovací listiny má škola 5 míst poskytovaného vzdělávání. ZUŠ Dolní Újezd sídlí

v samostatných prostorách Základní školy v Dolním Újezdě a ve čtyřech odloučených pracovištích.

Místa poskytovaného vzdělávání jsou umístěna v budovách Základních škol v Morašicích,

Sebranicích, Trstěnici a v Litomyšli, ulici Rektora Stříteského.

V hlavní budově ZUŠ v Dolním Újezdě má škola své vlastní prostory určené k výuce. Problémem

je tzv. půjčování tříd. Jednotlivé učebny jsou každý den obsazeny jiným vyučujícím a probíhá zde

výuka různých nástrojů, které učitelé přenášejí.

Učitelé mají své zázemí s počítačem a kopírovací technikou v zadní části víceúčelového sálu,

kuchyňský kout pro pedagogy je umístěn v části výtvarné učebny. Úklid a běžnou údržbu školy

zajišťuje uklízečka školy.

V hlavní budově je kancelář vedení školy, kancelář ekonomické pracovnice, ateliér výtvarné tvorby,

učebna hudební nauky, víceúčelový taneční a hudební sál, jednotlivé učebny hudebních oborů,

hygienické zařízení, šatna žáků. Ve vstupní části prvního patra budovy je vytvořen sedací koutek

pro rodiče a žáky, kteří zde tráví čas před, mezi i po  výuce. Zde mají možnost z informačních

panelů a tiskovin získávat informace o dění ve škole, o plánovaných akcích, o výsledcích akcí již

uskutečněných. Mohou zde relaxovat, studovat, diskutovat, setkávat se spolu navzájem, či se sejít

s třídním učitelem nebo vedením školy.
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V odloučených pracovištích učitelé vyučují pouze ve vymezených prostorách dané základní školy.

K dispozici je vždy jedna stálá učebna vybavená naší školou pro potřeby výuky uměleckých

předmětů a další třídy jsou kmenovými třídami ZŠ, naši učitelé jsou zde pouze jako hosté. S tím

souvisí i materiální vybavení, problémy se sestavením rozvrhů, komplikovaný přístup do tříd,

podmíněný souhlasem vedení školy a třídní učitelky.

2.7.2 Materiální

V úrovni materiálního vybavení se situace v ZUŠ každým rokem zlepšuje. Nejméně dvakrát za

školní rok jsou evidovány požadavky učitelů na opravy a zakoupení nových pomůcek. V průběhu

roku se téměř vše daří zrealizovat, včetně nákupu odborných knih, CD, notového materiálu. Škola

poskytuje dětem možnost zapůjčení běžných hudebních nástrojů. V hlavní budově školy jsou

počítače napojeny na internet, který je neomezeně přístupný pro všechny učitele.

Škola vlastní výkonnou zvukovou aparaturu, v hudebním a tanečním sále je instalován projektor

s promítacím plátnem, v témže sále je koncertní křídlo.

Materiální vybavení školy je stále rozšiřováno a systematicky obnovováno. Škola disponuje

množstvím hudebních nástrojů, které zapůjčuje začínajícím žákům.

2.7.3 Hygienické

Pracoviště v Dolním Újezdě má samostatnou šatnu pro žáky včetně WC. V dalších pracovištích

využíváme hygienická zařízení tamních škol za přísného dodržování všech zásad hygieny. Budova

ZUŠ Dolní Újezd má od roku 2010 zateplený plášť budovy, nová, plastová okna a fasádní omítku.

V roce 2011 proběhla rekonstrukce topení, všechny učebny a prostory školy byly po těchto dvou

akcích vymalovány a ve většině učeben byla položena nová podlahová krytina. Učebny školy jsou

čisté a esteticky upravené.

2.7.4 Bezpečnostní

Provoz školy podléhá vnitřním směrnicím a řádům, které vymezují pravidla závazného chování a

využíváni všech prostor školy. Uvedené směrnice a řády jsou umístěny na viditelných místech

v daných učebnách. Žáci, učitelé a rodičovská veřejnost jsou vždy na počátku školního roku

seznámeni s uvedenými pravidly, kterými jsou povinni se řídit.
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Každé pracoviště je pro případ poskytnutí první pomoci vybaveno lékárničkou, která je umístěna na

viditelném a označeném místě.

2.7.5 Psychosociální

Všichni pracovníci školy vytvářejí přirozené, příjemné a bezpečné prostředí pro spokojený,

podnětný a tvořivý výchovně vzdělávací proces. Všichni žáci naší školy mají stejná práva, stejné

možnosti i stejné povinnosti, nikdo není upřednostňován ani zvýhodňován. Osobní svoboda a

volnost je naplňována a respektována do té míry, kdy nedochází k omezování kolektivu či žáka

samého, do míry pravidel chování, které vyplývají z norem stanovených ve školním řádu. Případná

nezdravá soutěživost v kolektivu je postupně vyřazována a nenásilně převáděna na vzájemnou

toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, pomoc, podporu a důvěru. Každý žák naší školy je respektován

jako osobnost a je počítáno s jeho aktivní spoluúčastí. Během výchovně vzdělávacího procesu je

mezi žáky a pedagogy vytvářeno prostředí důvěry a spolupráce. Do vzájemných vztahů mezi žáky

jsou vnášena jasná pravidla chování, podporující utváření příjemného kolektivu dobrých a citlivých

kamarádů. Kolektivu, kde jsou všichni rádi, cítí se příjemně a těší se na něj. Pedagogové se věnují

dostatečně vztahům mezi žáky v důsledku prevence asociálních jevů (šikana aj.). Statut umělecké

školy je již sám o sobě prevencí sociálně patologických jevů.

2.7.6 Organizační

Organizace řízení školy funguje na principech týmové spolupráce a kolektivní zodpovědnosti. Na

škole pracuje kvalitní pedagogický sbor, jehož cílem je zvýšení efektivity výchovného a

vzdělávacího procesu.

Každý pedagog se řídí platnými osnovami a učebními plány pro daný obor, nástroj a ročník.

Rozvrhy jednotlivých pedagogů jsou vypracovány pro příslušný školní rok tak, aby byl zajištěn

plynulý chod školy a plnohodnotné vyučování žáka. Vzhledem k velkému počtu pracovišť naší

školy, dojíždějí učitelé dle svého rozvrhu každý den na jiné pracoviště. K společnému setkávání

pedagogického sboru jsou určené pravidelné pedagogické a provozní porady, různé vzdělávací

semináře v rámci školy, individuální či skupinové pracovní pohovory s vedením školy.

Vedení školy zajišťuje řízení a koordinaci jednotlivých činností pedagogického sboru a vytváří

podmínky pro naplnění jeho pedagogického působení.
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2.7.6.1 Organizace studia na Základní umělecké škole

Dolní Újezd

Obor Přípravné studium

(Možná kombinace pouze

dvou programů ze tří

nabízených. Odvislé od

věku žáka)

Základní

studium

I. stupně

Základní

studium

II. stupně

5 let 7 – 14 let 14 – 18 let

5 – 6 let

6 – 7 let

program ročník ročník

Hudební obor Čtyřlístek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. II. III. IV.

Přípravka 1

Přípravka 2

Taneční obor Čtyřlístek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. II. III. IV.

Přípravka 1

Přípravka 2

Výtvarný

obor

Čtyřlístek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. II. III. IV.

Přípravka 1

Přípravka 2

Literárně-dra

matický obor

Čtyřlístek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. II. III. IV.

Přípravka 1

Přípravka 2

14



Poznámka k zařazování žáků v přijímacím řízení:

Citace výkladu legislativního a právního odboru MŠMT ČR ve věci právního výkladu

k problematice zařazování žáků ZUŠ:

„Pro přijímání, postup nebo přeřazování žáků do vyšších ročníků základního uměleckého

vzdělávání není rozhodný fyzický věk (s výjimkou stanovených podmínek minimálního věku –

ani tyto podmínky nejsou stanoveny zcela striktně, k čemuž srov. § 1 odst. 2, 3, § 2 odst. 4

vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání), nýbrž individuální pokročilost ve vzdělávání;

kritérium individuální pokročilosti a individuálních schopností je tím významnější, jde-li o

základní vzdělávání v umělecké oblasti (nejen v uvedeném oboru hudba). Proto podaný výklad

nemá ani nemůže sloužit ke striktně „šablonovitému“ sjednocení dosavadní praxe základních

uměleckých škol, využívá-li ta školským zákonem a v podrobnostech vyhláškou o základním

uměleckém vzdělávání dané možnosti organizace základního uměleckého vzdělávání“.

Dne 5. 3. 2009 JUDr. Miroslav Šimůnek

Ředitel odboru legislativního a právního

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dle tohoto právního výkladu ZUŠ Dolní Újezd zařazuje žáka v souladu s Vyhláškou o základním

uměleckém vzdělávání a v souladu se Školským zákonem, ale též dle individuálních schopností a

zvláštností přijímaného žáka.
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3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE

Projde-li žák naší otevřenou, základní uměleckou školou a jejími jednotlivými, barevnými obory,

vyjde z toho

Hudebně

Výtvarně

Tanečně

Řečově a myšlenkově

schopný JEDINEC. Otevře se mu barevný svět plný hudby, obrazů, tance a slova. A nejen to.

Každý školák si „Duhovým klíčem  odemkne“

● respektování názorů

● možnost volby

● mezioborovou spolupráci

● práci individuální i skupinovou

● chápání uměleckého díla

● diskuzi

● osobní příklad

● důslednost, cílevědomost, odpovědnost

● pozitivní motivaci

● sebevědomí

● atmosféru společné práce a tvořivosti

● spolupráci s rodiči

● zapojení v regionální kultuře

● vytváření školních tradic

● úctu k umění

● chápání národního kulturního dědictví
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4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE

Kompetence k umělecké komunikaci je v RVP koncipována takto (psáno kurzívou):

Žák disponuje vědomostmi a dovednostmi, které mu umožňují samostatně volit a užívat prostředky

pro umělecké vyjádření

Výchovně vzdělávací strategie ZUŠ Dolní Újezd k naplnění kompetence:

● Sestavujeme individuální plány studia

● Respektujeme názory žáka

● Dáváme možnost volby

● Uplatňujeme mezioborovou spolupráci

Žák proniká do struktury a obsahu uměleckého díla a je schopen rozeznat jeho kvalitu.

Výchovně vzdělávací strategie ZUŠ Dolní Újezd k naplnění kompetence:

● Nabízíme individuální i skupinovou interpretaci

● Vedeme k chápání uměleckého díla rozličnými způsoby

● Diskutujeme o konkrétních uměleckých výkonech žáka

Kompetence osobnostně sociální je v RVP koncipována takto (psáno kurzívou):

Žák disponuje pracovními návyky, které jsou utvářeny soustavnou uměleckou činností a které

formují jeho morálně volní vlastnosti a hodnotovou orientaci

Výchovně vzdělávací strategie ZUŠ Dolní Újezd k naplnění kompetence:

● Jdeme žákům příkladem

● Vedeme k důslednosti, cílevědomosti, svědomitosti, odpovědnosti

● Zařazujeme pozitivní motivaci
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● Posilujeme sebevědomí žáka

Žák se účelně zapojuje do společných uměleckých aktivit a uvědomuje si svoji odpovědnost

za společné dílo.

Výchovně vzdělávací strategie ZUŠ Dolní Újezd k naplnění kompetence:

● Nabízíme různorodé formy aktivit

● Navozujeme atmosféru spolupráce a tvořivosti

● Spolupracujeme s rodiči

Kompetence kulturní je v RVP koncipována takto (psáno kurzívou):

Žák je vnímavý k uměleckým a kulturním hodnotám a chápe je jako důležitou součást lidské

existence

Výchovně vzdělávací strategie ZUŠ Dolní Újezd k naplnění kompetence:

● Podporujeme aktivní zapojení do kulturního dění v regionu

● Vytváříme prostor ke vzniku školních tradic

● Vytváříme přehled o kulturním dění v regionu

Žák aktivně přispívá k vytváření i uchování uměleckých hodnot a k jejich předávání dalším

generacím

Výchovně vzdělávací strategie ZUŠ Dolní Újezd k naplnění kompetence:

● Pěstujeme úctu k uměleckému dílu

● Podporujeme chápání kulturního dědictví národa
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5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

5.1 Charakteristika hudebního oboru

Hudební obor umožňuje žákovi využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace

i k osobnímu uměleckému sdělení. Děje se tak prostřednictvím soustavného vzdělávání, aktivní

poučené interpretace, vlastní tvorby, poznávání hudební kultury a osvojení si základních

teoretických znalostí.

5.2 Studijní zaměření a jejich názvy

Škola definuje vlastní závazný vzdělávací obsah v ŠVP v tzv. studijních zaměřeních. V našem ŠVP

jsou názvy studijních zaměření totožné s názvy předmětů. Názvy vyučovacích předmětů budou

uváděny na vysvědčení.

Výuka v hudebním oboru je uskutečňována v těchto studijních zaměřeních:

Studijní zaměření Přípravné studium, název předmětu Přípravka

Studijní zaměření Hra na klavír, název předmětu Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na housle, název předmětu Hra na housle

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu,  název předmětu Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu, název předmětu Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na trubku, název předmětu Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na baskřídlovku, název předmětu Hra na baskřídlovku

Studijní zaměření Hra na pozoun, název předmětu Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na kytaru, název předmětu Hra na kytaru

Studijní zaměření Sólový zpěv, název předmětu Sólový zpěv

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje, název předmětu Hra na EKN

Studijní zaměření Hra na akordeon, název předmětu Hra na akordeon
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Vyučovací předmět Hudební praktikum

Vyučovací předmět Hudební nauka

Studijní zaměření Hra na klarinet, název předmětu Hra na klarinet

Studijní zaměření Sborový zpěv, název předmětu Sborový zpěv

Studijní zaměření Hra na saxofon, název předmětu Hra na saxofon

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje, název předmětu Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru, název předmětu Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na tubu

5.3 Tabulace učebních plánů a očekávané výstupy

5.3.0 Studijní zaměření Přípravné studium

Charakteristika: Dvouletá Přípravka je organizována kombinací tří projektů.

1) Výchovně vzdělávací projekt napříč obory zvaný Čtyřlístek pro děti ve věku 5 let

2) Přípravka 1 (pro žáky ve věku 5 – 6 let)

3) Přípravka 2 (pro žáky ve věku 6 – 7 let)

● Děti se zájmem o hudební aktivity mohou začít v projektu Čtyřlístek ve věku 5 let.

● Nastoupí-li žák do naší školy v předškolním věku, absolvuje dvouletou přípravu. První rok

ve Čtyřlístku, druhý rok v Přípravce 2.

● Nastoupí-li žák do naší školy ve věku 5 – 6 let, absolvuje Přípravku 1 a 2.

● Nastoupí-li žák do naší školy ve věku 6 – 7 let, absolvuje pouze Přípravku 2.

● Uvedený věk se vždy počítá ke dni 1. září daného roku.

5.3.0.1 Učební plán projektu Čtyřlístek

Název předmětu
Týdenní hodinová

dotace/ 1. pololetí

Týdenní hodinová

dotace/ 2. pololetí
Poznámka
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Čtyřlístek 1 1
Počet žáků ve 

skupině maximálně 8

Celkem 1 1

Poznámka:

● Čtyřlístek je určen pro děti předškolního věku.

● Výuka ve skupině maximálně 8 žáků (pokud se tuto skupinu podaří vytvořit).

● Žáci jsou přijímáni na základě přihlášek a na základě přijímacího řízení.

5.3.0.2 Učební plán Přípravky 1 a Přípravky 2

Název předmětu
Týdenní hodinová

dotace/ 1. pololetí

Týdenní hodinová

dotace/ 2. pololetí
Poznámka

Přípravka 1

Přípravka 2
1 hodina nauky 1 hodina nauky

Maximálně 15 dětí

ve skupině

Přípravka 1

Přípravka 2
1 hodina nástroje 1 hodina nástroje 1 – 4 žáci

Celkem 2 2

Poznámky:

● Přípravka 1 je určena pro žáky ve věku 5 – 6 let

● Přípravka 2 je určena pro žáky ve věku 6 – 7 let.

● Uvedený věk se vždy počítá ke dni 1. září daného roku.

● Absolvuje-li žák v předškolním věku program Čtyřlístek, pokračuje v Přípravce 2.

● Žáci jsou přijímáni na základě průzkumu a na základě přijímacího řízení.

● Výuku tvoří po dobu celého školního roku jedna hodina týdně hudební nauky a jedna hodina

nástrojového kroužku.

● Hudební nauka má výuku ve skupině maximálně 15 žáků.

● Nástrojový kroužek mohou tvořit 1 – 4 žáci dle výběru nástroje.
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● Výuka probíhá dle doporučení učitele a se souhlasem zákonného zástupce žáka.

● Veškeré podmínky výuky v přípravném studiu, tedy i počty žáků, jsou v kompetenci ředitele

školy.

● Hodinu lze v případě potřeby rozdělit na dvě části během jednoho týdne.

5.3.0.3 Očekávané výstupy projektu Čtyřlístek

Žáci

● předvedou zájem o hudební činnosti

● pracují na rozvoji své přirozené hudebnosti

● postupně zdokonalí svoji schopnost správně a čistě zpívat

● rozšíří své dovednosti a návyky při tvořivých činnostech

● vyjadřují hudbu všemi smysly a celým tělem

● hrají si s tóny a poznávají jejich základní vlastnosti

● porovnávají notový zápis při hudební praxi

Poznámka:

● Očekávané výstupy nástrojových kroužků viz. Očekávané výstupy jednotlivých studijních

zaměření.

5.3.0.4 Očekávané výstupy Přípravky 1 a Přípravky 2

(nauky)

Žáci

● orientují se teoreticky a prakticky v grafickém záznamu 2/4, 3/4 a 4/4 taktu (umí v nich

nahlas počítat a tento rytmus vytleskat)

● použijí základní rytmické hodnoty not a pomlk

● užívají hudební abecedu

● experimentují s pojmy stupnice, tónina, akord, půltón, celý tón, křížek, béčko, odrážka,

předznamenání

● orientují se ve stupnici a tónině C dur
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● sluchem rozlišují melodii stoupající a klesající a totéž poznají podle grafického zápisu

● užívají náročnější rytmické a melodické dialogy formou hry na ozvěnu a hry na otázku a

odpověď

● experimentují s hudebním názvoslovím: repetice, allegro, moderato, piano, mezzoforte,

forte, staccato, legato, crescendo, decrescendo, ale pouze v české podobě

● vyjadřují pohybem tempo, rytmus, pohyb melodie, dynamiku

● užívají jednohlasé písně

● rozvinou aktivní poslech krátkých skladeb a písniček

Poznámka:

● Očekávané výstupy nástrojových kroužků viz. Očekávané výstupy jednotlivých studijních

zaměření.

23



5.3.1 Studijní zaměření Hra na klavír

…ne, že by bylo tak těžký se naučit vybrnkat nějakou

melodii, ale je těžký naučit tu ruku, aby po těch

klapkách nějak rozumně běhala…

5.3.1.1 Učební plány studijního zaměření Hra na klavír

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

klavír
1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:
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● V 1. ročníku lze hodinu rozdělit na dvě části v jednom týdnu.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na klavír a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na klavír je výše uvedenou tabulkou

stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

klavír
1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8
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Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na klavír a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.1.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na klavír

Přípravka

Žák

● užívá základní nástrojové dovednosti

● použije různá říkadla, lidové a umělé písně a podle svých mentálních a motorických

schopností zvládá jejich realizaci na nástroji

● rozvine hrou podle sluchu paměťové schopnosti i základní orientaci na klávesnici

● zvládá dle svých možností hru říkadel a jednoduchých písní

● použije při hře střídavě obě ruce (v přirozeném tvaru)

● provede správné sezení u nástroje a umí uvolnit paže

● rozliší pojmy vysoko-hluboko, rychle-pomalu, silně-slabě

● poradí si s notovým zápisem a pojmy (klíč, noty, notová osnova)

● zdokonalí pocit kontroly nad svým hracím aparátem při samostatné i tří-čtyřruční hře

● rozvine dovednosti směřující k využívání různých zvukových možností nástroje

Základní studium I. stupně ve hře na klavír
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1. ročník

Žák

● experimentuje s nástrojem

● zvládá základní návyky a dovednosti při hře (správné sezení u nástroje, přirozený tvar ruky,

uvolnění těla při hře)

● zapojuje se do pěstování pocitu volnosti celého hracího aparátu

● uplatní správné sezení u nástroje a uvolněnou paží vytvoří znělý tón

● orientuje se na klaviatuře

● rozpozná houslovou a basovou notaci

● zvládá hru jednoduchých melodií podle sluchu

● používá pravou i levou ruku

● obohacuje základní orientaci v klavírních úhozech

● užívá základní druhy úhozů ( portamento, staccato, legato)

● používá základní dynamická označení

● určí základní notové hodnoty

● rozebere dle svých schopností základní rytmické hodnoty

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● zvládá koordinaci obou rukou

● orientuje se v jednoduchém notovém zápise

● hraje stupnice a akordy v nejjednodušším provedení

● zvládá hru oběma rukama současně

● zvládá elementární doprovod jednoduché písně

● doprovodí jednoduché melodie snadným způsobem (prodleva, dudácká kvinta)

● hraje zpaměti krátkou jednoduchou skladbu

● používá dle svých schopností pedál podle návodu pedagoga
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● zdokonalí větší jistotu při hře z not a v rozpoznání základních rytmických hodnot

● rozvine svou úhozovou jistotu a dovednost

● zdokonalí se v souhře s učitelem

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● orientuje se v notovém zápisu jednoduché skladby

● zvládá doprovodit jednoduchou píseň základními harmonickými funkcemi

● interpretuje skladby různých stylových období

● vystihne náladu skladby základními výrazovými prostředky

● rozvine prstovou techniku

● použije podle návodu pedál

● rozvine barevnost klavírního zvuku pomocí pedálu

● koordinuje při hře s pedálem ruce a nohy

● zahraje zpaměti přiměřeně náročnou skladbu

● doprovodí jednoduše písničku základními harmonickými funkcemi

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● naváže na dovednosti z předchozích ročníků a rozvine je o další technické a výrazové prvky

● umí určit tempo podle charakteru skladeb, orientuje se v základních tempových označeních

● zdokonalí své technické dovednosti pomocí sluchové kontroly

● rozliší jednotlivé složky hudby (dynamika, rytmus, tempo)

● odliší výrazově náladu skladeb, melodii a doprovod

● rozvine smysl pro tvorbu zpěvného tónu a odlišuje melodii od doprovodu

● provede pod vedením pedagoga správné hudební frázování
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● umí použít současný pedál

● kontroluje sluchem čistotu pedalizace

● účastní se aktivně čtyřruční hry, zvládá přiměřeně náročné doprovody

● aktivně se zapojuje do komorní hry

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● v rámci svých možností rozvine a upevní technickou zběhlost prstů

● orientuje se v zápisu skladby (rozezná frázi, artikulaci, dynamiku)

● zdokonalí vyrovnanost hry v pasážových cvičeních

● rozvine sluchovou sebekontrolu a schopnost soustředění

● pozná základní rozdíly interpretace skladeb různých stylů a žánrů

● doprovodí píseň podle akordických značek

● předvede skladby podle svých individuálních schopností

● proměňuje schopnost samostatně přistupovat ke svěřeným úkolům při hře z listu, tvorbě

doprovodů a čtyřruční hře

● předvede samostatné nastudování jednoduché skladby

● vybere skladbu podle vlastního uvážení

● rozvine sluchovou sebekontrolu, technickou vybavenost, úhozovou kvalitu, rytmickou

srozumitelnost

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● vzhledem k svým možnostem hraje technická cvičení v rychlejších tempech

● použije synkopický pedál
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● zvládá zahrát jednoduchou skladbu z listu, zahrát z listu přiměřeně obtížnou skladbu

● rozlišuje základní melodické ozdoby (příraz, skupinka, trylek, obal)

● experimentuje s většími hudebními formami

● zdokonalují pasážovou techniku v rychlejších tempech

● hraje stupnice durové i mollové s akordy a jejich obraty

● určí tempo podle charakteru dané skladby

● označí obtížná místa ve skladbě, navrhne způsob nácviku a zhodnotí svůj výkon

● interpretuje skladby různých stylů a žánrů, využívá nabytých dovedností k provedení

správné dynamiky, tempa, frázování, artikulace

● rozvine schopnost naslouchat partnerovi při souhře v rámci čtyřruční či komorní hry

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● nastuduje samostatně přiměřeně obtížnou skladbu

● užívá sluchovou sebekontrolu při interpretaci skladeb

● využívá vhodných zvukových možností nástroje při interpretaci

● přečte a interpretuje notový zápis po stránce technické i výrazové

● hraje přiměřeně obtížnou skladbu z listu

● orientuje se správně při čtení notového zápisu

● hraje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů, z nichž některé provede při svém

absolventském koncertě

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních a sociálních.

Základní studium II. stupně ve hře na klavír
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1. – 3. ročník

Žák

● uplatní a rozvine získané zkušenosti (dovednosti) a využívá je k vyjádření svých představ

● podílí se na výběru skladeb volbou z různých žánrů a stylů

● uplatní pohotovost ve hře z listu

● zdokonalí kulturu úhozů, stavbu frází, vyrovnanost pasážové hry, plastičnost hry

● využívá při nácviku skladeb poslech profesionálních nahrávek, k nimž dokáže vyjádřit svůj

názor a zhodnotit interpretaci

● spoluvytváří čtyřruční hru a hru doprovodů v oblasti komorní hry

● analyzuje kulturní a hudební dění ve svém okolí (bydliště, škola) a dle svých možností se do

něj zapojuje

● využívá znalostí o formě, charakteru a obsahu skladby při hře zpaměti

● ve hře z listu zohledňuje klavírní úpravy skladeb symfonických, komorních, operních a

zdokonalí tak svůj hudební přehled

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● využívá svých zkušeností a dovedností (vědomostních i nástrojově technických)

k samostatnému studiu a vyhledávání skladeb

● pozná skladby významných světových a českých autorů

● formuluje své názory na interpretaci

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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5.3.2 Studijní zaměření Hra na housle

„Bohužel, začátečnické fidlání nezní uchu profesionála

příliš libozvučně. Jde o to, nevnímat tolik ten příšerný zvuk,

který zprvu smyčec vydává a který zní, jako když se páří

kočka s andulkou. Když se člověk naučí hrát na housle,

pochopí velmi dobře, že úspěch nepřichází hned, ale když

přijde, stojí to za to.“

Houslová virtuózka Eos Chater.

5.3.2.1 Učební plány studijního zaměření Hra na housle

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

housle
1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3
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Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● V 1. ročníku lze hodinu rozdělit na dvě části v týdnu.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na housle a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na housle je výše uvedenou tabulkou

stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

housle
1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1
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Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na housle a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.2.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na housle

Přípravka

Žák

● určí základní části houslí i smyčce a jména strun

● ovládá základní správné držení smyčce a houslí

● adekvátně svému věku a schopnostem hraje na prázdné struně rytmus jednoduché písně

● užívá správný postoj při hře a správné a uvolněné držení houslí i smyčce

● hraje smyčcem jednoduchou píseň na jedné struně v rozsahu kvinty

● dodržuje základní dovednosti a návyky pro hru na housle

● vede smyčec po prázdných strunách

● dodržuje vedení smyčce po dvou strunách (dvojhmaty)

● fixuje prstoklad dur
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Základní studium I. stupně ve hře na housle

1. ročník

Žák

● zvládá v rámci individuálních možností elementární návyky pro přirozené a uvolněné držení

těla při hře a zná funkci pravé a levé paže a v rámci svých individuálních možností

je používá

● hraje zpaměti lidové písně s přechodem přes struny

● rozpozná kvalitu tónu

● hraje s doprovodem klavíru či druhých houslí

● hraje celým smyčcem, legatem a detaché přes struny

● spojuje notový zápis s fixací velkého, durového a malého, mollového prstokladu

● hraje stupnice v rozsahu jedné oktávy

● správně použije postavení prstů obou rukou

● použije uvědomělou sebekontrolu a kontrolu intonace

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● dodržuje správné držení houslí

● užívá volnou pravou paži při vedení smyčce

● ovládá postavení levé ruky a pohyblivost prstů

● hraje celým smyčcem i jeho částmi dle svých individuálních možností

● užívá sluchové kontroly

● obohacuje hru prstových cvičení o jednoduché etudy

● zvládá hru zpaměti skladby drobného charakteru sólo nebo s doprovodem druhého nástroje

● užívá legato na jedné struně, s přechodem přes struny
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● předvede hru s dynamickými odstíny

● rozliší základy správné přednesové interpretace

● fixuje chromatický posun 2. prstu a prstoklad moll

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● obohacuje prstová cvičení o smyková cvičení

● rozpozná intonační nuance

● využívá při hře správné držení těla, držení nástroje, koordinace pohybu pravé a levé paže

● používá ovládání celého a částí smyčce a dle svých individuálních možností tvoří kvalitní

tón

● je schopen využívat úzkou škálu smyků, jako jsou: detaché, legato, staccato různými částmi

smyčce nebo celým smyčcem

● dle individuálních schopností žák hraje zpaměti jednoduchou skladbu

● udrží  se své melodické linie při hře s druhým nástrojem

● zvládá hru interpretace skladby s vystižením crescenda a uplatňuje je v přednesových

skladbách

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● užívá prstová a smyková cvičení (trioly s akcenty, tečkovaný rytmus, synkopické legato)

● hraje všechny prstoklady v I. poloze a vzájemně je dokáže spojit

● používá výměnu do 3. polohy a v rámci svých možností je schopen v ní hrát

● dle individuálních schopností užívá hru vibrato
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● rozvine hru dvojhlasů v I. poloze

● vyjádří smysl pro přesný rytmus a vystižení předepsaného tempa

● zapojuje se do souborové či komorní hry

● provede kvalitnější výměny smyčce – hra zápěstím

● hraje mollové stupnice v rozsahu oktávy

● hraje durové stupnice v rozsahu dvou oktáv s výměnou poloh

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● hraje durové i mollové stupnice s příslušnými rozloženými akordy v rozsahu oktávy

s použitím hry do 3. polohy

● uplatní hru ve třetí poloze

● používá prstová a smyková cvičení

● hraje vibrato při hře etud a přednesových skladeb

● zdokonalí smysl pro zpěvnost houslového tónu a dynamicky zvýrazní hudební frázi

● uplatní svoje dovednosti ve hře v souboru či komorní hře

● hraje z listu drobnou skladbu

● předvede vyšší nároky na techniku obou rukou

● zařadí jednoduché melodické ozdoby

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● orientuje se ve třetí a páté poloze a nacvičuje hru ve druhé poloze dle svých individuálních

schopností

● používá prstová a smyková cvičení v různých částech smyčce
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● uplatní vibrato při hře etud a přednesových skladeb

● hraje skladby z listu

● hraje uvědoměle s dynamikou a přednesem

● dle svých individuálních schopností zvládá trylky a dvojhmaty

● hraje v rychlejších tempech a náročnějších rytmech

● hraje stupnice a akordy v chromatickém postupu od G

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● naladí nástroj, využívá při hře všechny možnosti barevného a dynamického odstínění tónu a

obtížnější způsoby smyku

● hraje melodické ozdoby

● orientuje se v notovém zápise i v složitějších rytmech a využívá plynulé výměny do vyšších

poloh

● zvládá základní dvojhmaty

● uplatní se při hře v komorních, souborových a orchestrálních obsazeních

● využívá návštěv koncertů k rozšiřování hudebního rozhledu

● zvládá samostatné nastudování skladby

● zvládá intonační sebekontrolu ve vyšších polohách

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně ve hře na housle

1. – 2. ročník

Žák
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● zohledňuje látku I. stupně

● užívá technické a výrazové dovednosti

● zvládá různé smyky

● používá techniku levé a pravé paže

● fixuje vyšší polohy liché a sudé

● používá stupnice

● provede intonační sebekontrolu

● předvede práci smykem

● uplatní techniku melodických ozdob

● hraje s výrazem a tónem

● realizuje hru pravou rukou – hra zápěstím

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Žák

● hraje melodické ozdoby

● hraje s výrazem a tónem

● provede intonační sebekontroly

● zvládá hru různých smyků

● hraje dvojhmaty

● předvede hru ve všech polohách

● hraje v různých hudebních seskupeních skladby různých stylových období

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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5.3.3 Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Malý Kuba v přípravném oddělení si prohlíží s obrovským zájmem flétnu a prohlásí:

"Takovouhle pistol jsem ještě neviděl!"

5.3.3.1 Učební plány studijního zaměření Hra na zobcovou flétnu

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

zobcovou

flétnu

1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16
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*Nepovinný předmět

Poznámky:

● Individuální výuka probíhá ve skupině maximálně čtyř žáků v jedné hodině.

● V 1. ročníku lze hodinu rozdělit na dvě části v týdnu.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na zobcovou flétnu a Hudební praktikum rozhoduje

učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu je výše uvedenou

tabulkou stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. cyklu žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

zobcovou

flétnu

1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1
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Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na zobcovou flétnu a Hudební praktikum rozhoduje

učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. cyklu žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.3.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na zobcovou flétnu

Přípravka

Žák

● experimentuje s hudbou a s vlastním nástrojem a jeho zvukem

● koriguje případné špatné návyky, jestliže již hrál v MŠ, doma s rodiči apod.

● užívá správné držení nástroje

● provede nácvik hrudně-bráničního dýchání hravou formou

● při artikulaci dbá na základní polohu jazyka a nacvičuje ji pomocí zpívání a deklamace

● hraje zvuky a písničky na 2 – 3 tónech

● užívá rytmické modely s využitím artikulace a s opakováním po učiteli

● hraje s učitelem na ozvěnu
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● postupně hraje dle gest (polohy tónu) či z not v rozsahu g1– d2

● hraje lidové písně dle gest (polohy tónu), z not i zpaměti

Základní studium I. stupně ve hře na zobcovou flétnu

1. ročník

Žák

● fixuje látku z přípravného ročníku, jestliže jej absolvoval

● rozliší správný postoj při hře a správné držení nástroje

● uplatní při hře základy správného dýchání, tvoření tónu, artikulace, práce rtů, zubů, jazyka

● použije správnou prstovou techniku, prstové hry k uvolnění a koordinaci pohybů

● hraje v tenutu

● orientuje se ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu

● využívá noty a pomlky celé až osminové, notu půlovou s tečkou

● užívá tónový rozsah c1 – d2 včetně tónu fis1

● předvede hru jednoduchých melodií a lidových písní

● zdůvodní nutnost domácí přípravy

● použije péči o nástroj

● vytvoří zvukové příběhy pomocí moderních technik (zvuků)

● hraje s doprovodem klavíru

● zhodnotí svůj hudební výkon

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● fixuje své návyky z přípravného a 1. ročníku

● rozvine smysl pro artikulaci

● dodržuje správnou techniku levého palce
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● použije techniku přefukovaných tónů

● porovná hru staccato, legato

● užívá tónový rozsah c1 – e2 včetně tónů fis1, b1, cis2 (dle schopností žáka možnost rozšířit)

● uplatní používání not a pomlk celých až šestnáctinových i not s tečkou

● hraje v taktech 3/8, 2/4, 3/4, 6/8, 4/4 a 6/4

● využívá stupnice pro cvičení artikulace

● zařadí prstové hry zaměřené na zlepšení koordinace prstů

● propojuje zvukové hry, dechová cvičení ke zdokonalení funkce bránice

● rozliší náladu písniček a skladeb

● zhodnotí svoje i jiné hudební výkony

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● obohacuje v artikulaci a prstové technice látku předchozích ročníků

● uplatní hru přefukovaných tónů

● orientuje se v notovém zápise a v rytmických hodnotách

● užívá tónový rozsah c1 – a2 chromaticky

● použije elementární výrazové prostředky a základy moderních technik

● dle individuálních schopností rozvine hbitost prstů a rychlost jazyka s důrazem na kvalitu

tónu

● zapojuje se v souborové hře či komorní hře

● podílí se na veřejném vystupování v rámci komorní, nebo souborové hry a dodržuje

zodpovědné chování vůči spoluhráčům

● zohledňuje tempo stupnic, cvičení a skladeb

● zařadí techniku hry trylků

● fyziologicky vyspělý žák přibere altovou flétnu

● vyhodnotí barvu tónu při použití více typů fléten

● zhodnotí svoje i jiné hudební výkony.

44



● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● obohacuje dovednosti z předchozích ročníků

● rozvine prstovou a dechovou techniku

● vystihne náladu přednesové skladby pomocí výrazových prostředků hudby

● utvoří společně s učitelem repertoár podle svého vkusu a schopností

● sopránovou flétnu ovládá v celém rozsahu c1 – c3 chromaticky

● prozkoumá základy hry na AFL podle svého vlastního tempa

● je schopen souvislého veřejného vystoupení

● zvládá party komorních a souborových skladeb

● zhodnotí svoje i jiné hudební výkony.

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● koriguje poznatky a dovednosti z předchozích ročníků

● uplatní samostatnost při nácviku skladby

● hraje dle svých možností zpaměti

● vyjádří náladu skladby s dosud poznanými výrazovými prostředky hudby

● zdokonalí tónovou kulturu

● v tomto ročníku pojímá altovou flétnu jako svůj hlavní nástroj

● zkombinuje použití sopránové zobcové flétny s flétnou altovou

● rozvine artikulační slabiky (t – r, d – g, t – k)

● orientuje se v zápise pro altovou flétnu
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● zohledňuje základní návyky pro hru ve flétnovém nebo smíšeném komorním souboru

● použije rozsah dvou oktáv na sopránovou i altovou flétnu

● zvládá základy zdobení v renesančním i barokním materiálu

● realizuje delší a náročnější přednesy

● zhodnotí svoje i jiné hudební výkony

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● zvládá chromatický rozsah nástroje od f1 do g3 (kromě fis3) na altovou flétnu

● prozkoumá základy hry na tenorovou flétnu dle svých individuálních schopností

● předvede přiměřeně obtížnou skladbu z listu

● rozvine neustále techniku dýchání

● zdokonalí znalosti moderních technik

● zohledňuje přednesový repertoár

● použije schopnost kvalitního nastudování skladby po stránce technické i interpretační (volba

charakteru skladby, tempo, vystižení stylu, artikulace, tón, intonace, dynamika, prstová

technika)

● spoluvytváří komorní a souborová vystoupení

● zhodnotí svoje i jiné hudební výkony

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● objasní technické možnosti nástroje
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● využívá odpovídajícím způsobem dechovou techniku

● uplatní získané vědomosti k docílení tvorby kvalitního tónu

● používá vhodnou artikulaci dle charakteru skladby

● zařadí vhodné výrazové prostředky k interpretaci skladby

● připraví dle svých individuálních schopností a možností jednoduchou melodii zpaměti

● provede samostatné nastudování přiměřeně obtížné skladby

● užívá své vědomosti při skupinové interpretaci

● vyjádří svůj vztah k nástroji a hudbě

● orientuje se v technice hry na sopránovou, altovou případně tenorovou flétnu

● vyhodnotí interpretaci skladeb v jednotlivých stylových obdobích

● provede základní melodické ozdoby

● zohledňuje přípravu na absolventské vystoupení

● zhodnotí hudební výkony svoje i ostatních

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojit se do práce

jakéhokoliv souboru či seskupení v souvislostech kulturních, regionálních a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně ve hře na zobcovou flétnu

1. – 2. ročník

Žák

● porovná studium na sopránové i altové flétně ze dřeva a z plastu

● rozliší odlišný styl práce se dřevěnou flétnou

● přizpůsobí správnou a důkladnou péči o náročnější nástroj

● rozvine své umění v oblasti moderní hudby studiem improvizace a soudobých technik hry

● nachází, který styl hudby je mu blízký (stará hudba, soudobá vážná hudba, folk, etno)

● zapojuje se aktivně do komorní a souborové hry

● vyhledá dle svých schopností technicky i interpretačně náročnější skladby
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● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Žák

● užívá široké spektrum technických a výrazových znalostí a zkušeností

● hraje z listu, v komorní hře či v orchestru

● předvede interpretaci těžšího přednesového díla

● zkombinuje hru různých typů fléten

● vyhodnotí aktuální stav vývoje v oboru zobcových fléten – školy, kurzy, výrobci, dostupnost

notového materiálu – knihovny, archivy, prodejny, internet

● zhodnotí úroveň vlastního výkonu, výkonů druhých

● posoudí kvalitu skladby a rozdíly v interpretaci

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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5.3.4 Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

„…Jak se na flétnu hraje ten začátek Vltavy?

„Já myslím, že hraješ d e fis g a a a…“

„Ale já nemyslím noty!“

?????

„….Tak tedy…všechno kromě  malíčku... všechno kromě malíčku a prsteníčku... všechno kromě

ukazováčku a malíčku...levá ruka...3x levá ruka bez spodního prstu…3x levá ruka bez spodních

dvou prstů...levá  ruka bez spodního prstu!“

A pak, že je nutné znát noty a dokonce hmaty!

5.3.4.1 Učební plány studijního zaměření Hra na příčnou flétnu

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

příčnou

flétnu

1 1 1 1 1 1 1
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Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● V 1. ročníku lze hodinu rozdělit na dvě části v týdnu.

● V nižším ročníku I. stupně lze při použití přípravného nástroje vyučovat v jedné hodině 2

žáky.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● Hodinovou dotaci v předmětu Hra na příčnou flétnu a Hudební praktikum určí učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na příčnou flétnu je výše uvedenou tabulkou

stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.
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II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

příčnou

flétnu

1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová a

kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na příčnou flétnu a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.4.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na příčnou flétnu

Přípravka

Žák
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● popíše nástroj, ví z jakých dílů se skládá

● sestaví nástroj dohromady

● provede údržbu

● užívá správné brániční dýchání

● fixuje správný postoj a správné postavení prstů

● rozliší správné nasazení a tvoření tónu

● hraje tóny tenuto

● hraje krátká a jednoduchá cvičení, později i kratší skladby

● hraje v rozsahu jedné oktávy diatonicky nebo kvinty chromaticky (dle nátiskových

možností)

Poznámka:

● Podle fyzických schopností je možné, aby žák začal hrát na zahnutou hlavici a pokračoval

na ni, dokud nebude dostatečně fyzicky vyspělý k přechodu na standardní nástroj.

Základní studium I. stupně ve hře na příčnou flétnu

1. ročník

Žák

● zvládá ošetření nástroje, rozumí funkci mechaniky a nutnosti o ni pečlivě pečovat

● ovládá uvolněný ale aktivní postoj, správné držení nástroje, polohu rukou, funkci prstů, rtů a

jazyka, tvoření tónu, jeho správné nasazení i ukončení

● tvoří si na základě učitelova předehrání představu zvučného, čistého flétnového tónu a

pokouší se jej napodobit

● dbá na správné dýchání

● používá bránici (rychlost a intenzitu nádechu, plynulost a délku výdechu)

● hraje v rozsahu jedné oktávy diatonicky

● užívá základní pracovní návyky směřující k plynulosti hry a uvědomělému sledování kvality

tónu

52



● hraje tenuto a legato

● uplatňuje tvorbu rytmických a melodických představ z notového záznamu

● zvládá prvky improvizace - hra na ozvěnu

● hraje lidové písně s doprovodem klavíru

● zahraje lidovou píseň z listu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● pracuje s dechem, ovládá funkci bránice, zvládá rychlost a intenzitu nádechu, plynulost a

délku výdechu

● hraje tónová cvičení (navazované tóny)

● ovládá jazyk, správně artikuluje, hraje tenuto portamento a legato

● rozšířil rozsah na jeden a půl oktávy chromaticky

● ovládá hru v dynamice mf a p

● zahraje durové i mollové stupnice a T5 do 1# a 1b pomalu a zpaměti

● orientuje se v notovém zápisu

● používá pracovní návyky směřující k plynulosti hry a uvědomělému sledování kvality tónu

● hraje jednoduché prvky improvizace - hra na ozvěnu

● hraje v duu s učitelem

● hraje jednoduché skladby s doprovodem klavíru

● zahraje píseň nebo jednoduchou skladbu z listu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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3. ročník

Žák

● pracuje s dechem, prohlubuje brániční dýchání a prodlužuje délku výdechu

● pracuje na kvalitě tónu (navazované tóny a technická cvičení na staccato)

● seznámil se se základy hry staccato

● rozšířil rozsah na dvě oktávy

● zohledňuje základy vibráta

● orientuje se v jednoduchých hudebních formách

● ovládá hru v dynamice f, mf, p, crescendo a decrescendo

● využívá tempová a přednesová označení

● používá agogických změn ve skladbě

● hraje durové i mollové stupnice do 2# a 2b a T5 ve středním tempu

● seznámil se s D7 u durových stupnic

● hraje bez problémů za doprovodu klavíru

● hraje v duu nebo jiném komorním uskupení

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● pracuje na kvalitě tónu (navazované tóny a technická cvičení na staccato)

● rozšířil rozsah do třetí oktávy

● ovládá hru non vibrato a hru s vibrátem

● ovládá hru staccato (jednoduché)
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● hraje durové i mollové stupnice do 3# a 3b

● hraje T5 a D7

● se seznámil se zm7

● pracuje samostatně s dynamikou

● rozšířil své povědomí o stylu a učí se zařadit skladby do daného období

● zvládá hru některých přednesových skladeb zpaměti

● podílí se na hře v komorním souboru

● experimentuje s melodií a rytmickými útvary v rámci improvizace

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● využívá získané dovednosti a pracuje s nimi

● fixuje správné návyky

● stále rozšiřuje rozsah nástroje

● zdokonalí kvalitu tónu – sleduje kvalitu tónu, hraje navazované tóny v půltónových

postupech a technická cvičení na staccato

● dodržuje a zvyšuje délku výdechu – užívá šetření s dechem

● provádí legatové spoje i ve velkých skocích

● používá staccato (jednoduché i dvojité)

● dbá na intonaci

● zvýšil rychlost prstové techniky

● hraje durové i mollové stupnice do 4# a 4b
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● hraje T5, D7 a zm7

● používá správné frázování a nádechy

● udrží správné tempo a rytmus

● improvizuje na jednoduchý harmonický podklad hraný učitelem (T, D)

● hraje s doprovodem klavíru i jiných nástrojů

● hraje v souboru

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● rozvine získané zkušenosti

● fixuje vytváření správných návyků

● zdokonalí kvalitu tónu – sleduje kvalitu tónu, hraje navazované tóny v půltónových

postupech a technická cvičení na staccato

● rozšiřuje rozsah do h3

● hraje durové i mollové stupnice do 5# a 5b ve středním tempu přes 2 oktávy

● hraje T5, D7 a zm7

● používá běžné melodické ozdoby

● dbá na intonaci a zvučnost tónu

● zdokonaluje koordinaci prstů a jejich zběhlost

● dodržuje a zvyšuje délku výdechu

● běžně používá spoje legato i staccato ve velkých skocích

● v rychlých pasážích uplatní dvojité staccato
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● pracuje s dechem, nátiskem a artikulací (frázování, dynamika)

● nachází vhodná místa pro nádech

● udrží tempo a rytmus

● improvizuje na jednoduchý harmonický podklad hraný učitelem (T, S, D)

● aktivně korepetuje s klavírem a umí vyjádřit své potřeby a požadavky (tempo, nádechy)

● objevuje charakter skladby

● hraje ve školním souboru

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● rozvine a využívá získané zkušenosti

● dbá na kvalitu tónu a stálou práci na jejím prohlubování

● dbá na intonaci

● pracuje s dechem, nátiskem a artikulací (prohlubuje cit pro frázování a dynamiku)

● hraje durové i mollové stupnice do 7# a 7b ve středním tempu přes 2 oktávy

● hraje T5, D7 a zm7

● využívá melodické ozdoby

● korepetuje s klavírem, umí korepetitorovi sdělit svůj názor na skladbu, potřeby nádechů a

tempa a učí se o věcech diskutovat

● dbá na intonaci a zvučnost tónu

● dodržuje tempo a rytmus

● používá dvojité staccato
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● improvizuje na složitější harmonický podklad hraný učitelem

● zhodnotí sebe i své spolužáky

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň se zvládne zapojit do práce

jakéhokoliv souboru či seskupení v souvislostech kulturních, regionálních, společenských a

sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně ve hře na příčnou flétnu

1. – 2. ročník

Žák

● uplatní všechny získané dovednosti a dále je rozvíjí

● zdokonaluje techniku hry

● dbá na správné nádechy, frázování a dynamiku, tempová rozlišení

● využívá melodické ozdoby

● zdokonaluje se ve hře z listu

● dbá na intonaci

● dbá na přesnou artikulaci

● rozšiřuje rozsah po c4

● hraje durové a mollové stupnice v rychlém tempu přes 2 oktávy tenuto, legato i staccato

● hraje T5, D7, zm7

● hraje chromatickou stupnici

● experimentuje v improvizaci na podkladech nahrávek či živých amatérských kapel v žánru,

který je jeho oblíbeným
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● často korepetuje s klavírem

● aktivně se zúčastňuje hry ve školních komorních souborech

● zvládne organizaci své individuální práce a zároveň se zvládne zapojit do práce

jakéhokoliv souboru či seskupení v souvislostech kulturních, regionálních, společenských a

sociálních

3. – 4. ročník

Žák

● uplatní všechny získané dovednosti a dále je rozvíjí

● stále zdokonaluje techniku hry

● dbá na správné nádechy, frázování a dynamiku, tempová rozlišení, agogiku

● využívá melodické ozdoby

● zdokonaluje se ve hře z listu

● dbá na intonaci a na přesnou artikulaci

● stále zvyšuje zběhlost prstové techniky

● rozšiřuje rozsah po d4

● hraje durové a mollové stupnice přes celý rozsah nástroje tenuto, legato i staccato

● hraje T5, D7, zm7 a hraje chromatickou stupnici a celotónovou stupnici

● ví o existenci stupnic neklasické hudby (cikánské, církevní, jazzové)

● experimentuje v improvizaci na podkladech nahrávek či živých amatérských kapel v žánru,

který je jeho oblíbeným

● často korepetuje s klavírem

● aktivně se zúčastňuje hry ve školních komorních souborech

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň se zvládne zapojit do práce
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jakéhokoliv souboru či seskupení v souvislostech kulturních, regionálních, společenských a

sociálních

● samostatně vyhledává hudební spolupráci s vrstevníky i mimo školu nebo alespoň sleduje

dění v oboru a aktivně vyhledává hudbu pro příčnou flétnu (internet, nahrávky apod.)

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Poznámka:

● Hře na příčnou flétnu v nejnižších ročnících předchází hra na zobcovou flétnu do doby, než

je žák po fyzické i psychické stránce schopen zvládat hru na příčnou flétnu. O výměně

nástrojů rozhoduje učitel nástrojové výuky.

● Učební osnovy pro 1. - 2. ročník I. stupně mohou být shodné s osnovami studijního

zaměření Hra na zobcovou flétnu, jestliže je zobcová flétna použita jako přípravný nástroj.

Jedná se o prostupnost nástrojů, učebních osnov a učebních plánů.

5.3.5 Studijní zaměření Hra na trubku

„My žesťaři máme nemalé problémy

přesvědčit dirigenta, že míň už to nejde.“

5.3.5.1 Učební plány studijního zaměření Hra na trubku

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

trubku
1 1 1 1 1 1 1
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Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● V 1. ročníku lze hodinu rozdělit na dvě části v týdnu.

● V nižším ročníku I. stupně lze při použití přípravného nástroje vyučovat v jedné hodině 2

žáky.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na trubku a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na trubku je výše uvedenou tabulkou

stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku . Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.
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II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

trubku
1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na trubku a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.
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5.3.5.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na trubku

Přípravka

Žák

● experimentuje s nástrojem, jeho ošetřením a údržbou

● užívá správný postoj při hře, držení nástroje

● vyjádří základní nátiskové návyky

● dodržuje základy ke hře z not

● zdokonalí rytmickou představivost

Základní studium I. stupně ve hře na trubku

1. ročník

Žák

● experimentuje s nástrojem a má zájem o hru na trubku

● vystihne přirozené a uvolněné držení nástroje

● vystihne přirozený a uvolněný postoj při hře

● zvládá návyk správného dýchání a nasazení nátrubku na rty

● používá hru vydržovaných tónů v rámci svého rozsahu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● zdokonalí návyk přirozeného a uvolněného držení nástroje

● zdokonalí návyk přirozeného a uvolněného postoje při hře

● předvede orientaci v notovém zápise

● orientuje se v celém taktu, taktu 2/4 a 3/4
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● zvládá rytmické a tempové rozlišení

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● zdokonalí správné nasazení tónu

● udrží správnou kvalitu tónu

● použije správnou techniku hry

● využívá své individuální schopnosti k interpretaci jednoduché skladby v sólové hře

● zvládá hru v rychlejších tempech, v legatu i staccatu

● rozvine hudební paměť, hru z listu, hru bez not

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● zvládá v rámci svých interpretačních schopností hry přiměřeně náročných skladeb

● zvládá hru náročnějších rytmických útvarů

● zvládá použití dynamiky

● vyjádří vztah k nástroji a cítí potřebu si zahrát

● zapojí se do souborové hry

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● zdokonalí kvalitu tónu
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● zdokonalí barvu tónu

● zdokonalí schopnosti kolektivní souhry

● zvládá hru náročnějších skladeb

● rozvine schopnost hry z listu

● zapojuje se do souborové hry

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● prezentuje látku úměrně svým schopnostem

● zohledňuje znalosti a schopnosti v kolektivní hře

● upraví nátiskové schopnosti

● užívá intonační čistotu,

● dbá na pečlivé provádění frázovacích dynamických a tempových označení

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● využívá ušlechtilý tón v dynamice piano – forte

● zohledňuje bohatost hudebního projevu

● zohledňuje správné návyky dýchání-bránice

● zdokonalí techniku v lehkosti hry a ve zpěvnosti tónu

● zdokonalí svou hru a výrazové schopnosti v souborové hře

● hraje bez potíží zpaměti

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních a sociálních
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● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně ve hře na trubku

1. – 2. ročník

Žák

● fixuje dosavadní studium

● provede nátisková cvičení

● vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo – decrescendo)

● užívá staccato

● hraje z listu i zpaměti

● hraje v komorním souboru nebo orchestru

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Žák

● formuluje svůj názor na interpretaci skladeb

● použije nácvik melodických ozdob

● využívá výrazové prostředky hry na trubku (dynamika, frázování, hospodaření s dechem,

artikulace, vibrato)

● rozvine hudební paměť na vybraných skladbách

● využívá pohotovost při hře z listu

● zvládá nastudování komorních nebo orchestrálních partů

● objektivně zhodnotí všechny složky svého výkonu

● transponuje jednoduché skladby

● využívá znalosti při hře na příbuzný nástroj (křídlovku)
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● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Poznámka:

● Hře na trubku v nejnižších ročnících předchází hra na zobcovou flétnu do doby, než je žák

po fyzické i psychické stránce schopen zvládat hru na trubku. O výměně nástrojů rozhoduje

učitel nástrojové výuky.

5.3.6 Studijní zaměření Hra na baskřídlovku

„Hudba je nejdokonalejší typ umění, neprozradí nikdy svoje tajemství.“

Oscar Wilde
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5.3.6.1 Učební plány studijního zaměření Hra na baskřídlovku

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

baskřídlovku
1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● V 1. ročníku lze hodinu rozdělit na dvě části v týdnu.

● V nižším ročníku I. stupně lze při použití přípravného nástroje vyučovat v jedné hodině 2

žáky.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na baskřídlovku a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.
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● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na baskřídlovku je výše uvedenou tabulkou

stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

baskřídlovku
1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.
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● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na baskřídlovku a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.6.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na baskřídlovku

Přípravka

Žák

● experimentuje s nástrojem, jeho ošetřením a údržbou

● užívá správný postoj při hře, držení nástroje

● dodržuje základní nátiskové návyky

● zdokonalí základy ke hře z not

● zapojuje rytmickou představivost

Základní studium I. stupně ve hře na baskřídlovku

1. ročník

Žák

● experimentuje s nástrojem

● dodržuje přirozené a uvolněné držení nástroje

● užívá přirozený a uvolněný postoj při hře

● zvládá návyk správného dýchání a nasazení nátrubku na rty

● používá hru vydržovaných tónů v rámci svého rozsahu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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2. ročník

Žák

● zdokonalí návyk přirozeného a uvolněného držení nástroje

● zdokonalí návyk přirozeného a uvolněného postoje při hře

● předvede orientaci v notovém zápise

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

● zvládá rytmické a tempové rozlišení

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● zdokonalí správné nasazení tónu

● udrží správnou kvalitu tónu

● použije správnou techniku hry

● využívá své individuální schopnosti k interpretaci jednoduché skladby v sólové hře

● zvládá hru v rychlejších tempech, v legatu i staccatu

● rozvine hudební paměť, hru z listu, hru bez not

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● zvládá v rámci svých interpretačních schopností hry přiměřeně náročných skladeb

● zvládá hru náročnějších rytmických útvarů

● zvládá použití dynamiky

● vyjádří vztah k nástroji a cítí potřebu si zahrát
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● zapojí se do souborové hry

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● zdokonalí kvalitu tónu

● zdokonalí barvu tónu

● zdokonalí schopnosti kolektivní souhry

● zvládá hru náročnějších skladeb

● rozvine schopnost hry z listu

● zapojí se do souborové hry

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● prezentuje látku úměrně svým schopnostem

● zohledňuje znalosti a schopnosti v kolektivní hře

● upraví nátiskové schopnosti

● užívá intonační čistotu,

● dbá na pečlivé provádění frázovacích dynamických a tempových označení

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● využívá ušlechtilý tón v dynamice piano – forte

72



● zohledňuje bohatost hudebního projevu

● zohledňuje správné návyky dýchání-bránice

● zdokonalí techniku v lehkosti hry a ve zpěvnosti tónu

● zdokonalí svou hru a výrazové schopnosti v souborové hře

● hraje bez potíží zpaměti

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojit se do kolektivní

práce v souvislostech kulturních, regionálních a sociálních.

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně ve hře na baskřídlovku

1. – 2. ročník

Žák

● fixuje dosavadní studium

● provede nátisková cvičení

● vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo – decrescendo)

● užívá staccato

● hraje z listu i zpaměti

● hraje v komorním souboru nebo orchestru

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Žák

● formuluje svůj názor na interpretaci skladeb

● užívá melodické ozdoby

● využívá výrazové prostředky hry na baskřídlovku (dynamika, frázování, hospodaření

s dechem, artikulace, vibrato)
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● rozvine hudební paměť na vybraných skladbách

● využívá pohotovost při hře z listu

● zvládá nastudování komorních nebo orchestrálních partů

● objektivně zhodnotí všechny složky svého výkonu

● transponuje jednoduché skladby

● využívá znalosti při hře na příbuzný nástroj

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Poznámka:

● Hře na baskřídlovku v nejnižších ročnících předchází hra na zobcovou flétnu do doby, než je

žák po fyzické i psychické stránce schopen zvládat hru na baskřídlovku. O výměně nástrojů

rozhoduje učitel nástrojové výuky.
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5.3.7 Studijní zaměření Hra na pozoun

…V koncertní síni není dobrých míst - hudba je slyšet všude…

5.3.7.1 Učební plány studijního zaměření Hra na pozoun

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

pozoun
1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● V 1. ročníku lze hodinu rozdělit na dvě části v týdnu.

● V nižším ročníku I. stupně lze při použití přípravného nástroje vyučovat v jedné hodině 2

žáky.
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● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na pozoun a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na pozoun je výše uvedenou tabulkou

stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

pozoun
1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:
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● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na pozoun a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.7.2 Očekávané výstupy  studijního zaměření Hra na pozoun

Přípravka

Žák

● experimentuje s nástrojem, jeho ošetřením a údržbou

● užívá správný postoj při hře, držení nástroje

● dodržuje základní nátiskové návyky

● zdokonalí základy ke hře z not

● zapojuje rytmickou představivost

Základní studium I. stupně ve hře na pozoun

1. ročník

Žák

● rozvine správné držení nástroje a správné dýchání

● uplatní správný postoj při hře a správné nasazení nátrubku na rty

● užívá nasazení tónu jazykem

● dodržuje nutnost pravidelné domácí přípravy
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● orientuje se ve hře 1 – 3 polohy

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● rozvine nátisk pomocí vydržovaných tónů a dle svých schopností zvládá nátiskovou

techniku

● uplatní hru v 1 – 4 poloze

● rozvine tónový rozsah

● obohacuje cvičení paměti pomocí hry jednoduchých melodických a rytmických cvičení

● hraje legato, staccato

● zvládá rytmické a tempové rozlišení skladeb též pomocí souhry s klavírem

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● udrží hru v 1 – 5 poloze

● uplatní správné nasazení a kulturu tónu

● rozvine základy dynamiky, agogiky a artikulace

● zapojuje se do přípravy ke kolektivní souhře

● zvládá hru v rychlejších tempech

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák
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● zvládá hru v 1 – 7 poloze

● zvládá další artikulační dovednosti

● zvládá zapojení do skupinové hry dle svých nátiskových schopností

● zahraje snadnější skladby, orchestrální party se smyslem pro stylovou reprodukci

● využívá všechny základní snižcové polohy nástroje

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● zvládá za asistence učitele ladění nástroje

● dokáže za asistence učitele vést diskuzi k vytváření vlastních názorů

● zdokonalí poslechem nahrávek znalost jednotlivých stylových období

● zvládá náročnější skladby v rychlejších tempech

● uplatní hru z listu

● podpoří komorní nebo souborovou hru

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● využívá všech dosud získaných výrazových a technických prostředků hry

● zhodnotí spoluzodpovědnost za výsledky kolektivní práce v komorním tělese nebo souboru

● ovládá nátiskové schopnosti

● vystihne intonační čistotu, pečlivé provádění frázovacích dynamických a tempových

označení

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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7. ročník

Žák

● užívá hru ve 2 oktávách

● předvede hru v intonační jistotě a čistotě

● zohledňuje sólové interpretační schopnosti

● využívá interpretační schopnosti při kolektivní hře

● zohledňuje tón v dynamice pp-ff

● zvládá bohatost hudebního projevu

● zkombinuje základy interpretace v různých stylových obdobích, melodické ozdoby, hru

z listu

● vykoná přípravu násobného staccato - trojité, dvojité

● uplatní správné návyky bráničního dýchání

● zvládá tvorbu melodického frázování

● uplatní výrazové schopnosti v souborové hře

● využívá pomocné polohy nástroje (+, -)

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojit se do kolektivní

práce v souvislostech kulturních, regionálních a sociálních

● ukončí I. stupeň studia veřejným vystoupením

● žák může v případě závažných důvodů ukončit I. stupeň závěrečnou zkouškou

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Poznámka:

● Hře na pozoun v nejnižších ročnících předchází hra na zobcovou flétnu do doby, než je žák

po fyzické i psychické stránce schopen zvládat hru na pozoun. O výměně nástrojů rozhoduje

učitel nástrojové výuky.

Základní studium II. stupně ve hře na pozoun
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1. a 2. ročník

Žák

● fixuje dosavadní studium

● použije nátisková cvičení

● hraje stupnice podle dosaženého rozsahu – rychlejší tempo

● hraje akordy podle dosaženého rozsahu, čtyřzvuk – tenuto, legato

● hraje dominantní septakordy

● hraje zmenšené septakordy

● vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo – decrescendo)

● užívá staccato, legato

● orientuje se v nácviku násobného staccato – dvojitý a trojitý jazyk

● hraje z listu i zpaměti

● hraje v komorním souboru, nebo orchestru

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. a 4. ročník

Žák

● orientuje se v nácviku trylků a melodických ozdob

● využívá výrazové prostředky hry na pozoun (dynamika, frázování, hospodaření s dechem,

artikulace, vibrato)

● uplatní samostatně hudební paměť na vybraných skladbách

● reaguje pohotovost při hře z listu

● formuluje názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů

● zhodnotí objektivně svůj výkon v sólové, komorní i orchestrální hře

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních

● zvládá nastudování komorních nebo orchestrálních partů

● ukončí studium na ZUŠ veřejným vystoupením
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● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5.3.8 Studijní zaměření Hra na kytaru

„Potřebovala bych tenkou strunu.“

„A jakou? Na jaký nástroj?"

„To je jedno, to je na krájení knedlíků.“

5.3.8.1 Učební plány studijního zaměření Hra na kytaru

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuál

ní a

skupinová

výuka

Hra na

kytaru
1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a

kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a

kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1
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Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● V 1. – 2. ročníku lze dle RVP vyučovat dva žáky v jedné hodině.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na kytaru a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na kytaru je výše uvedenou tabulkou

stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

kytaru
1 1 1 1
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Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na kytaru a hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.8.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na kytaru

Přípravka

Žák

● dokáže popsat části kytary

● zvládá dle individuálních možností sednout ke kytaře

● zvládá úhozy do prázdných strun

● rozliší notové označení prázdných strun

● postupně umí názvy prázdných strun na kytaře

● reprodukuje jednoduché rytmické útvary na prázdných strunách
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● postupně umí doprovázet jednoduché zpívané melodie na prázdných strunách

● umí hru na ozvěnu

● zvládá rytmus jednoduchých písniček a říkanek

● předvede postavení levé ruky

● zvládá střídat prsty pravé ruky  i , m

● umí úhozy palcem na basových strunách

● umí dělení not dle délky

Základní studium I. stupně ve hře na kytaru

1. ročník

Žák

● předvede správné posazení a držení nástroje

● orientuje se v základním označení prstů pravé i levé ruky a názvech strun

● ovládá úhoz apoyando s pravidelným střídáním prstů pravé ruky i, m

● hraje úhoz tirando se zapojením p-i, m, a na prázdných strunách

● hraje jednohlasé melodie a národní písně v I. poloze v rozsahu podle potřeby

● předvede stupnici C dur v rozsahu jedné oktávy za použití prázdných strun

● provede minimálně dva hmaty pro jednoduché akordy

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● předvede odlišné postavení pravé ruky v úhozech apoyando a tirando

● orientuje se v I poloze na všech strunách a spojuje ji s notovým zápisem

● předvede s jistotou postavení levé ruky a způsobe kladení prstů na hmatník

● hraje etudu a přednesovou skladbu přiměřenou svým individuálním schopnostem

● hraje jednooktávové stupnice v první poloze s použitím prázdných strun
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● ovládá základní akordy v I. poloze v trojhlasém (např. A, D, em. Am) nebo čtyřhlasém

(např. D7) obsazení

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● zvládá hru apoyando a tirando a jejich kombinace v postupně složitějších prstových

variantách

● hraje dle individuálních možností dvojhlas v současném úhozu prstů pravé ruky

● zvládá přehlednou orientaci do V. pražce na 1. a 2. struně

● napodobí malou výměnou polohy

● interpretuje skladbu s dynamickým rozlišením p<mf<f>mf>p

● hraje jednooktávovou stupnici dur i moll a dle individuálních možností i dvouoktávovou G

dur a e moll a k nim příslušné akordy bez použití barré

● dle svých individuálních možností hraje jednoduchý doprovod v 2/4, 3/4  a 4/4 taktech

● vykoná počátky souhry s učitelem

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● hraje trojhlas a vícehlas v současném úhozu všech prstů pravé ruky

● zvládá přehlednou orientaci do páté polohy na prvních dvou strunách

● používá jednoduchou výměnu polohy

● experimentuje se základními tónovými rejstříky sut ponticello, sul tasto

● hraje durové a mollové stupnice dvouoktávové typové s výměnou polohy

● hraje doprovody k písním dle akordových značek v různých rytmech a taktech

● naladí nástroj za pomocí ladičky
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● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● orientuje se v dosud probraných polohách, orientace je spojená s uvědomělým čtením

notopisu

● hraje technická cvičení ve složitějších rytmických, dynamických a úhozových variantách

● zvládá plynulou výměnu poloh

● provede přirozené flažolety a staccato

● zvládá složitější rytmy (synkopy, trioly a tečkované rytmy)

● hraje skladby různých hudebních žánrů a stylových období

● hraje mollové stupnice dvouoktávové typové do 4 křížků a 4 béček

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● orientuje se na hmatníku do VII. polohy

● zvládá správnou práci levé ruky při výměně polohy

● hraje vzestupné a odtažné legato v jednodušších případech

● hraje malé barré

● používá při interpretaci přednesových skladeb akcenty, staccato a dynamiku a rejstříky

● hraje dvouoktávové typové stupnice a kadence dur i moll v rychlejších tempech

a složitějších rytmech, prstových a úhozových variantách

● se uplatní v komorních seskupení viz. samostatný předmět

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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7. ročník

Žák

● zvládá hru legáta vzestupného a odtažného (ve větších skupinách)

● hraje flažolety, staccato, vibrato, akcenty, opakované tóny, glissando, tlumení tónů

● orientuje se po celém hmatníku a orientuje se v notovém zápise

● hraje velké barré

● zvládá prstovou techniku pravé i levé ruky střední obtížnosti

● využívá všechny výrazové prostředky (dynamiku, tempo, rejstříky, vibrato)

● rozlišuje hlavní zásady interpretaci skladeb různých žánrů a stylových období

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojit se do kolektivní

práce v souvislostech kulturních, regionálních a sociálních.

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně ve hře na kytaru

1. – 2. ročník

Žák

● zohledňuje znalosti a dovednosti získané předchozím studiem

● zvládá upevnit, opakovat a doplňovat technické prvky nutné pro interpretaci a nácvik

hraných skladeb, zejména legáta, melodických ozdob, rejstříků a vibrato

● koriguje soustavně sluchem kvalitu tónů a vyrovnanost hry

● hraje intervalové stupnice (tercie, oktávy) dur i moll s prstovými variantami pravé ruky

● interpretuje skladby různých národů a stylových epoch

● využívá kadencí při improvizaci doprovodů

● hraje a chápe zmenšené a zvětšené akordy při doprovodech

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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3. – 4. ročník

Žák

● interpretuje skladby žánrů a stylů dle vlastního výběru a motivace

● udržuje rovnováhu mezi technickou a výrazovou složkou hry

● je schopen se uplatnit v komorní hře, souborové hře i sólově

● se orientuje v současné kytarové hudbě

● soustavně vystupuje na interních a veřejných akcí školy i mimo ní

● přesvědčivě zvládá absolventský repertoár, který je zvolen dle jeho vlastních zkušeností a

svobodného výběru

● zvládá všechny technické problémy a dokonale ovládá hrací aparát (uvolnění, fixace atd.) se

soustavnou sluchovou sebekontrolou

● je schopen opakováním již nastudovaných skladeb si vytvořit základ repertoáru a dál ho

rozšiřovat i bez pomoci učitele

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních
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5.3.9 Studijní zaměření Sólový zpěv

…kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká

žádného neštěstí…

5.3.9.1 Učební plány studijního zaměření Sólový zpěv

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Sólový

zpěv
1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1
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Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● V lze vyučovat individuálně nebo maximálně ve skupině dvou žáků.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Sólový zpěv a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Sólový zpěv je výše uvedenou tabulkou stanoven

na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

Individuální

a skupinová

výuka

Sólový

zpěv
1 1 1 1

91



a tvorba

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.

● Během II. stupně se žák podle svého zájmu zaměří na sólový zpěv nebo zpěv populárních

písní.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu sólový zpěv rozhoduje učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.9.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Sólový zpěv

Přípravka

Žák

● seznamuje se správným a uvolněným držením těla při zpěvu

● zvládá formou hry rytmická a intonační cvičení
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● uvolňuje mluvidla

● zvládá hudební hry: např. na ozvěnu, na otázku a odpověď

● zazpívá jednoduchý rytmicko-melodický útvar

● vytleská rytmus písně nebo říkanky

● zpívá v přirozené hlasové poloze

● zvládá přirozené dýchání

● dovede gestem ruky ukázat stoupající a klesající melodii

● vytleská rytmus jednoduché písně

● zazpívá jednoduchou píseň zpaměti

Základní studium I. stupně v sólovém zpěvu

1. ročník

Žák

● navazuje na látku přípravného studia, pokud ho absolvoval

● se seznamuje se správným a uvolněným držením těla při zpěvu

● vnímá přirozené dechové funkce

● se seznamuje s hlasovými cviky k navozování hlavového tónu

● dokáže sluchově vnímat a rozlišovat vlastnosti tónu: sílu, délku, barvu a výšku

● zpívá ve střední hlasové poloze, v přirozené síle

● zvládá hravou formou uvolnění artikulačního aparátu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník
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Žák

● zvládá klidné a hluboké dýchání

● rozvíjí dovednost navozování hlavového tónu a rozeznění rezonátorů

● se seznamuje s funkčním a přirozeným ovládáním mluvidel

● zvládá technická hlasová cvičení na rozvoj rytmu a intonace

● se seznamuje s lidovými písněmi durového a mollového charakteru

● pracuje na zpěvu s doprovodem, zatím s podporou melodické linky

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● zvládá hlasová cvičení v dur i moll tóninách

● se seznamuje s vyrovnáváním vokálů

● rozšiřuje hlasový rozsah

● zachovává přirozenost hlasu ve všech rejstřících

● se seznamuje se zpěvem legáta a glissanda

● má povědomí o základní dynamice

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● užívá žeberně-brániční dech a má teoretické povědomí o dechové opoře

94



● užívá měkké nasazení tónu

● ovládá správnou artikulaci při zpěvu

● zpívá legato a je seznámen se zpěvem staccato

● pracuje na vyrovnávání vokálů á, é, í, ó, ú,

● zpívá lidové a umělé písně s doprovodem, odpovídající jeho schopnostem

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● dodržuje měkké nasazení tónu opřené do bránice

● pracuje s dynamikou

● užívá hlas v celém svém rozsahu při zachování jeho přirozenosti (nepřepíná své síly, nezpívá

v nepřirozené hlasové poloze)

● se dobře orientuje v hudebním zápise a textu

● zpívá lidové nebo umělé písně s korepeticí

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● zvládá cvičení vedoucí k propojení hlavové a hrudní rezonance

● zvládá různá intonační, rezonanční a artikulační cvičení vedoucí k nejlepšímu nácviku písní

● uvědoměle užívá dechové opory při zpěvu portamenta, legata a staccata

● chápe pojem hudební fráze
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● zpívá písně s náročnějším hudebním doprovodem

● zvládá zpěv zpaměti

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● se připravuje na veřejné vystoupení, kterým ukončí I. cyklus

● uvědoměle využívá dechové opory, správné artikulace a nasazování vokálů

● využívá dle svých individuálních možností vyrovnané hlasové rejstříky

● předvede vypěstovaný smysl pro kultivovaný projev, hudební frázi a kantilénu

● zpívá lidové písně v náročnější úpravě

● zpívá umělé písně různých žánrů zpaměti

● se dobře orientuje v hudebním zápise i textu

● se uplatní ve vícehlasém komorním nebo sborovém seskupení

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně v sólovém zpěvu

1. – 2. ročník

Žák

● se podle svého zájmu zaměří na zpěv klasické nebo populární hudby

● navazuje na vědomosti a dovednosti získané v I. cyklu

● ovládá správnou dechovou techniku
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● využívá hlas v celém svém rozsahu

● na základě svých možností rozšiřuje hlasový rozsah

● kultivuje tvoření tónu

● vede a dodržuje fráze

● orientuje se v textu a hudebním zápise

● se uplatní ve vícehlasém komorním nebo sborovém seskupení

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Žák

● se nadále věnuje rozšiřování svého rozsahu, kultivaci tvoření tónu

● se připravuje na veřejné vystoupení, kterým ukončí II. cyklus

● se seznamuje s pěveckou literaturou různých období, stylů

● vybere studijní literaturu sám nebo ve spolupráci s učitelem

● navrhne vlastní dynamiku v realizované skladbě a svůj návrh zdůvodní

● zhodnotí výkony své i výkony svých spolužáků

● prokáže dovednost práce s mikrofonem (pouze žáci se zaměřením na populární zpěv)

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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5.3.10 Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje (EKN)

„V notách mají prázdné hlavičky větší hodnotu než ty

plné - bohužel nejen v notách.“ V. Dušek

5.3.10.1 Učební plány studijního zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

98



Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na EKN 1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová a

kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová a

kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● Lze vyučovat v jedné hodině dva až čtyři žáky najednou.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na EKN je výše uvedenou tabulkou stanoven

na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

● Součástí hry na EKN je po celou dobu prvního cyklu i procvičování klavírní techniky

v přiměřené míře podle individuálních schopností a dovedností žáků.
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II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

EKN
1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na EKN a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.
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5.3.10.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na EKN

Přípravka

Žák:

● popíše a nalezne nejzákladnější funkce nástroje (on, off, voice, style, tempo)

● využívá základní úhoz pro hru na klávesy

● zahraje jednoduché melodie v rozsahu jedné oktávy

● využívá jedno prstový doprovod ke hře písní

Základní studium I. stupně ve hře na EKN

1. ročník

Žák

● zvládá základní polohu u nástroje a orientuje se v základní poloze (c1 – g1) pravé a levé ruky

● zahraje jednooktávovou durovou stupnici (každou rukou zvlášť)

● zahraje krátkou skladbičku s doprovodem při použití základních harmonických funkcí podle

svých individuálních schopností (např. C, F, G)

● zvládá základní obsluhu nástroje (zapnutí., vypnutí., nastavit voice, style, tempo)

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● orientuje se v nejbližším okolí základní polohy nástroje (c1 – g1)

● zahraje 2 durové stupnice (každou rukou zvlášť)

● používá další funkce nástroje (fill in, A/B, dual)

● v doprovodné části nástroje používá hru celých kvintakordů a jejich obratů (pokud to

dovolují jeho fyzické dispozice)
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● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● zahraje alespoň jeden dominantní septakord (G7) s vynecháním jednoho tónu (kvinty)

● orientuje se v basovém klíči (základní orientace v notovém zápisu)

● zahraje 4 durové stupnice

● chápe 6/8 takt a podle svých schopností ho použije v doprovodu skladeb

● zahraje v levé ruce mollové akordy (3)

● realizuje hru z listu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● zahraje alespoň jednu mollovou stupnici (melodickou i harmonickou)

● interpretuje další D7 (alespoň 3)

● orientuje se v notovém zápise basového klíče v levé ruce (v rozsahu 1 oktávy)

● použije ve skladbách mollové akordy (alespoň 3)

● využívá základní dynamické rozdíly při interpretaci skladeb (forte, piano, případně

crescendo a decrescendo)

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● zahraje alespoň jednu durovou stupnici protipohybem přes jednu oktávu
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● použije další funkce nástroje jako harmony, split, reverb, multipad1

● orientuje se ve složitějším notovém zápise (např. trioly, šestnáctinové noty, melodické

ozdoby)

● zahraje alespoň 2 mollové stupnice (melodické a harmonické)

● interpretuje i složitější rytmické patterny (synkopa, tečkovaný rytmus)

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● zahraje všechny probrané durové stupnice přes 2 oktávy

● zapojuje se podle svých možností a schopností do instrumentálních souborů

● provede základní kadence (durové do 3 křížků) harmonicky

● zahraje alespoň jeden zmenšený nebo zvětšený akord

● zahraje mollové stupnice do 3 křížků a béček

● experimentuje s funkcí pedálu na klavíru, u kláves

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● podle svých individuálních schopností propojuje klávesy a počítač a využívá této spolupráce

● zahraje kadence od všech probraných durových stupnic alespoň levou rukou harmonicky

● orientuje se v celém rozsahu klaviatury

● zahraje všechny probrané durové a mollové stupnice přes 2 oktávy

● ovládá funkce daného nástroje a je schopen je použít při interpretaci skladeb podle svých

individuálních dispozic

1
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● uplatňuje sluchovou sebekontrolu

● využívá nástroje ve spojení s digitálním technologiemi podle svých individuálních dispozic

● uplatňuje se v komorních seskupeních klávesových nástrojů nebo v kombinací jiných

nástrojů

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně ve hře na EKN

1. – 2. ročník

Žák

● hraje podle svých individuálních možností a schopností aktivně v různých hudebních

komorních seskupení

● interpretuje jednoduché skladby z listu

● zvládá nahrát do nástroje jednotlivé stopy skladeb (vrstvení hudebních kanálů) k vytvoření

svého hudebního díla, podle možností kláves

● zdůvodní svůj názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů, vyjádří jej

použitím agogiky, dynamiky

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Žák

● podle svých individuálních schopností a vybavení nástrojů využívá propojení kláves a PC a

vytváření souborů MIDI

● ovládá pokročilé funkce nástroje a využívá i jeho technologických možností
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● sleduje nové trendy ve vývoji klávesových nástrojů

● vybere si sám (případně s učitelem) ke studiu podle svých preferencí

● spoluvytváří souhru s jiným nástrojem, dokáže doprovodit melodický nástroj nebo zpěv

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5.3.11 Studijní zaměření Hra na akordeon

„Mluvit během koncertu je zbytečné - hudba je vždy hlučnější.“

Noel Clarasó
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5.3.11.1 Učební plány studijního zaměření Hra na akordeon

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuáln

í a

skupinová

výuka

Hra na

akordeon
1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● Lze vyučovat v jedné hodině dva žáky najednou.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na akordeon je výše uvedenou tabulkou

stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.
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● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

akordeon
1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na akordeon a Hudební praktikum rozhoduje učitel.
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● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.11.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na akordeon

Přípravka

Žák

● umí správně sedět u nástroje

● zvládá pěti prstovou polohu v pravé ruce

● hraje lidové písně podle sluchu

● hraje s učitelem

● orientuje se na klávesnici c1 – g1, c2 – g2

● zvládá čtyřprstou polohu v levé ruce, basy C, G, D, F

● zvládá správně základní funkci měchu

● ovládá postavení pravé ruky

● zvládá jednoduché písně v pravé ruce

Základní studium I. stupně ve hře na akordeon

1. ročník

Žák

● zahraje stupnici C, G, zvlášť v půlových notách přes jednu oktávu

● užívá měchové legato výměnou tahu s tlakem

● orientuje se na hmatníku klávesového akordeonu c1 – c3

● provede základní a pomocné basy s příslušnými durovými akordy C, G, D, F

● předvede jednoduchou souhru obou rukou

● hraje základní typy artikulace - legato, staccato, tenuto
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● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● hraje durové stupnice C, G, D, A, F v rozsahu jedné oktávy dohromady s tónickým

kvintakordem s obraty zvlášť každou rukou

● se zdokonaluje ve vedení měchu, tvoření tónu a správném nasazení a ukončení v rámci

svých možností

● zvládá rozšíření pětiprstové polohy- posun ruky

● dokáže zahrát v levé ruce durový akordický doprovod s terciovým basem a mollový

kvintakord

● zvládne rozšířit dynamiku o další stupně mf, ff, pp, crescendo, decrescendo

● umí zahrát terciové dvojhmaty

● přechází dle svých dispozic na větší nástroj

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● ovládá durové stupnice C, G, D, A, F, B, Es v rozsahu jedné oktávy, s tříhlasými durovými

akordy s obraty harmonicky a melodicky k probraným stupnicím dohromady

● hraje celou stupnici i akordy legato i staccato

● provede zastavení měchu na držených tónech

● zvládá zahrát durový akordický doprovod v levé ruce s kvintovým basem a dominantní

septakord

● zahraje z melodických ozdob příraz a nátryl

● vytváří další agogické prvky – accelerando, ritardando

● využívá jednoduchých polyfonních skladeb

● rozvine hru z listu na skladbách dle svých individuálních možností

109



● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● hraje durové stupnice do 4# a 4b přes jednu oktávu

● užívá tříhlasý durový kvintakord s obraty dohromady k probraným stupnicím

● hraje zvlášť mollové stupnice do 2#, 2b

● zvládá měchové nasazení, rovný měch, střídavý měch a ukončení v různých dynamických

stupních

● využívá hru dvojhmatů včetně sextového dvojhmatu

● orientuje se v tvoření doprovodu pomocí hlavních harmonických funkcí T, S, D

● využívá barevných možností nástroje

● zvládá základy techniky rejstříkování

● rozvine hru z listu na skladbách odpovídajících technické úrovni nižších ročníků

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● ovládá durové stupnice do 5#, 5b v rovném pohybu v rozsahu 2 oktáv

● hraje tříhlasý kvintakord s obraty harmonicky a melodicky

● hraje mollové stupnice do 3#, 3b dohromady

● z melodických ozdob provede trylek

● předvede hru podle základních akordických značek

● zvládá polyfonní způsob hry

● rozvine repertoár o sonatinu nebo suitu

● pokračuje ve hře z listu

● zvládne lidové písně odpovídající jeho technické úrovni

● přiřadí dle svých dispozic hru na větší nástroj
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● zapojuje se dle svých schopností do komorní hry či souborové hry

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● ovládá všechny durové stupnice v rovném pohybu a protipohybu

● hraje čtyřhlasý durový kvintakord s obraty harmonicky a melodicky zvlášť

● provede mollové stupnice do 4# a 4b dohromady

● rozvine měchovou techniku na stupnicích a etudách

● hraje rychlý střídavý měch

● dodržuje stylovou interpretaci skladeb

● hraje polyfonní skladby, u kterých dodržuje správnou interpretaci

● podle svých individuálních potřeb obohacuje repertoár o styly vycházející z blues, boogie,

swing aj.

● z melodických značek zahraje obal

● zvládne jednoduché úpravy a transpozice lidových písní

● dle svých individuálních schopností se zapojuje do komorní hry

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● hraje všechny durové stupnice v rovném pohybu a protipohybu

● užívá čtyřhlasý durový kvintakord s obraty harmonicky a melodicky dohromady

● hraje mollové stupnice do 5# a 5b dohromady

● ovládá prstovou techniku pravé i levé ruky v rámci svých motorických schopností

● orientuje se v celém rozsahu melodické části nástroje

● rozliší základní dynamiku a tempo

● užívá základní označení a manuální používání rejstříků pravé i levé ruky
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● podílí se na výběru skladeb

● podle individuálních schopností hraje zpaměti vybrané přednesové skladby

● zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu

● na základě svých schopností se začleňuje do souborové hry nebo komorní hry

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně

1. – 2. ročník

Žák

● zdokonaluje získané dovednosti a návyky hry na akordeon

● hraje durové i mollové stupnice přes dvě oktávy s akordy dohromady a postupně zpaměti

● hraje průpravná cvičení, která řeší technické problémy studovaných skladeb

● využívá domácí i zahraniční nahrávky interpretů při samostudiu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Žák

● zdokonaluje získané dovednosti a návyky hry na akordeon

● hraje stupnice, akordy a průpravná cvičení, která řeší technické problémy studovaných

skladeb

● zvládá měchovou techniku – měkké a ostré nasazení, ukončení, obrat měchu v kterékoliv

poloze bez dynamické změny a akcentu, střídavý měch

● zvládá pohyblivost prstů – schopnost akcelerace

● ovládá prstovou artikulaci – legato, staccato, non legato, portamento
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● používá nácvik skoků a sekvencovitých postupů v různých intervalech i ve dvojhmatech a

akordech

● ovládá hru melodických ozdob

● využívá nehlučné rejstříkování

● využívá domácí i zahraniční nahrávky interpretů při samostudiu

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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5.3.12 Studijní zaměření Hudební praktikum

„Hudebník, který chce,

aby jeho nástroj byl nejvíc slyšet,

je záhubou každého orchestru.“

Henryk Sienkiewicz

Charakteristika

Předmět Hudební praktikum (dle dřívějších osnov název Komorní či souborová hra) je

možné navštěvovat již od třetího nebo od čtvrtého ročníku prvního stupně základního studia

v každém studijním zaměření na naší ZUŠ. Pro žáky 6. a 7. ročníku je předmět Hudební praktikum

povinný, jestliže jej nenavštěvovali již dříve v nižším ročníku.

Tento předmět je naplňován různými soubory, které jsou organizovány na začátku školního

roku s ohledem na potřeby a možnosti školy. Soubory mají jednotné učební osnovy. Obvykle se

postupuje od výuky v nejjednodušším komorním útvaru – v duu.

Pro smyčcové a dechové nástroje je to výborná zkušenost, jelikož jsou vlastně nástroji

melodickými. Pro většinu žáků patří tento povinný předmět mezi nejoblíbenější.

5.3.12.1 Učební plány studijního zaměření Hudební praktikum

Počet týdenní hodinové dotace pro studijní zaměření Hudební praktikum je součástí učebních plánů

jednotlivých studijních zaměření hudebního oboru.
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Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku základního studia I. stupně u všech

studijních zaměření, jestliže předmět nenavštěvovali již dříve. Zařazení v nižším ročníku závisí na

doporučení a rozhodnutí třídního učitele.

Formy komorní a souborové hry v předmětu Hudební praktikum:

Čtyřruční hra na klavír

Hra na dva klavíry (s využitím el. piana /clavinovy/)

Komorní duo

Komorní trio

Komorní kvartet

Komorní soubor dechový

Komorní soubor smyčcový

Komorní soubor smíšený (vokálně instrumentální)

Kytarový soubor

Houslový soubor

Akordeonový soubor

Hudební skupina (el. nástroje)

Vokální soubor

Instrumentální soubor

Sborový zpěv

5.3.12.2 Očekávané výstupy vyučovacího předmětu Hudební praktikum (instrumentální a

vokální)
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Základní studium I. stupně

2. – 5. ročník

Žáci instrumentalisté

● zvládají základní návyky a dovednosti v komorní hře

● respektují práci a výkony vlastní i druhých

● zvládají dle svých možností základní principy souhry s dalším nástrojem

● reagují rychle na změny

● využívají rytmické cítění

● využívají svou hudební představivost v drobných komorních skladbách (dua, tria)

● ovládají zadání vhodného tempa

● ovládají způsoby nástupu ve skladbě

● dbají na intonaci a dle potřeby ovládají zásady přilaďování strunného nástroje k druhému

nástroji

● orientují se v notových partech určených pro komorní nebo souborovou hru

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Žáci vokalisté

● zpívají čistě v unisonu

● ovládají sezení a postoj při zpěvu

● ovládají správné dýchání při zpěvu a výslovnost

● orientují se v jednoduchém notovém zápise

● reagují na dirigentská gesta

● navazují na dosud získané technické a intonační dovednosti

● osvojují si zásady sborového dýchání

● zpívají čistě v rámci vícehlasu
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● dodržují zásady hlasové hygieny

● korigují svůj zpěv se zpěvem ostatních

● zvládají dle svých možností základní principy interpretace skladby

● podílejí se na zodpovědnosti za kolektivní dílo

● účastní se koncertních a soutěžních vystoupení v rámci kulturních, regionálních,

společenských a sociálních potřeb

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a  správně odvedené práce

6. – 7. ročník

Žáci instrumentalisté

● zvládají základní návyky a dovednosti v komorní hře

● respektují práci a výkony vlastní i druhých

● zvládají dle svých možností základní principy souhry s dalším nástrojem

● reagují rychle na změny

● využívají rytmické cítění

● využívají svou hudební představivost v drobných komorních skladbách (dua, tria)

● ovládají zadání vhodného tempa

● ovládají způsoby nástupu ve skladbě

● dbají na intonaci a dle potřeby ovládají zásady přilaďování strunného nástroje k druhému

nástroji

● orientují se v notových partech určených pro komorní nebo souborovou hru

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. – 7. ročník

Žáci vokalisté
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● ovládají správné sezení a postoj při zpěvu

● ovládají základy dechové techniky, hlasové kultury a výslovnosti, intonace, rytmu a všech

hudebně výrazových prostředků

● ovládají nácvik písní dle notového zápisu a dle elementárních znalostí ve čtení a

struktuře sborové partitury

● napodobí požadavky předváděné sbormistrem a reagují na dirigentská gesta

● intonují jednohlasé písně a dle vyspělosti také dvojhlasé

● zpívají čistě v rámci vícehlasu

● orientují se v základních dílech lidové a umělé písňové tvorby

● užívají zásady sborového dýchání

● dodržují zásady hlasové hygieny

● zvládají dle svých možností základní principy interpretace skladby

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně

1. – 2. ročník

Žáci instrumentalisté

● orientují se v jednotlivých partech

● respektují předznamenání a dynamiku

● dodržují kázeň při kolektivní produkci

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Žáci vokalisté
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● rozvíjejí dosud získané technické a intonační dovednosti

● užívají zásady sborového dýchání

● zpívají čistě v rámci vícehlasu

● dodržují zásady hlasové hygieny

● reagují na dirigentská gesta

● zvládají dle svých možností základní principy interpretace skladby

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Žáci instrumentalisté

● plně uplatňují veškeré získané dovednosti načerpané během studia v ZUŠ

● využívají zkušeností z interpretace klasických děl (komorní či souborové hry) v jazzové

improvizaci a vlastní tvorbě

● objektivně posoudí hodnotu poslouchaných skladeb a interpretačních kvalit účinkujících

hudebníků

● dle možností co nejvíce uplatňují veřejná vystoupení, účastní se festivalů, soutěží, přehlídek

● zvládnou zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládnou zapojení do práce

jakéhokoliv souboru či seskupení v souvislostech kulturních, regionálních, společenských a

sociálních

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Žáci vokalisté

● zpívají dvojhlasé nebo vícehlasé písně

● určují rozdíly interpretace jednotlivých žánrů

● orientují se bezpečně v notovém zápise a textu jednotlivých písní
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● vytvářejí si svůj názor na nastudovanou skladbu

● vyberou nejlepší skladbu pro sebe na základě zhodnocení svých individuálních možností

● využívají veřejná vystoupení

● komunikují se svými posluchači

● dodržují správný výraz skladby

● předvedou práci s technikou a mikrofonem

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

● zvládnou zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládnou zapojení do práce

jakéhokoliv souboru či seskupení v souvislostech kulturních, regionálních, společenských a

sociálních

5.3.13 Vyučovací předmět Hudební nauka

„V umění je nejdůležitější být jiný, nikoliv nejlepší.“

Paul Cézanne

Charakteristika

Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby je pro všechna studijní zaměření hudebního oboru

realizována na naší škole v předmětu hudební nauka.

5.3.13.1 Učební plány předmětu Hudební nauka

Počet týdenní hodinové dotace pro předmět Hudební nauka je součástí učebních plánů

jednotlivých studijních zaměření hudebního oboru. Předmět Hudební nauka je povinný pro všechny

ročníky základního studia I. stupně u všech studijních zaměření s týdenní dotací 1 hodina týdně.

I. stupeň základního studia

Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník
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Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

5.3.13.2 Očekávané výstupy předmětu Hudební nauka

1. ročník

Žáci

● zdokonalují znalosti přípravných ročníků, pokud je navštěvovali

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

● rozlišují základní hudební pojmy (zvuk, tón, nota, notová osnova, linka, mezera)

● užívají pojem hudební abeceda

● určují základní vlastnosti tónů – délka, výška, síla, barva

● používají názvy not a pomlk s jejich rytmickými délkami

● užívají houslový klíč – G klíč, zápis klíče, umístění noty g1

● užívají basový klíč – F klíč, zápis klíče, umístění not f, c1

● poznají názvy oktáv (malá až tříčárkovaná)

● užívají notopis g – c1 – g2

● užívají další pojmy (např. takt, taktová čára, takt celý, dvoučtvrťový, tříčtvrťový)

● zařazují pojmy (např. repetice, prima volta, seconda volta, staccato, legato, ligatura, koruna)

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a vyjadřují pojmy

(např. crescendo a decrescendo a dynamická znaménka p, mf, f)

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně aj.) experimentují a vyjadřují

tempová označení (např. allegro, moderato, andante)

● vystihnou princip posuvky – obecně

● rozliší posuvku – křížek

● rozliší posuvku – béčko

● rozliší odrážku
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● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a rozlišují pojem

(např. celý tón, půltón)

● popisují stupnici obecně – řada 8 tónů za sebou

● prozkoumají stupnici C dur, dle schopností sestaví G dur a F dur

● orientují se v názvech základních hudebních nástrojů

● obohacují si názvy hudebních jevů a útvarů a spoluvytvářejí tak Hudební slovník od A – Z2

(adekvátně pro 1. ročník)

2. ročník

Žáci

● zdokonalují znalosti z předchozího ročníku

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

● užívají pojem nota a pomlka osminová s trámcem, praporkem

● rozebírají další názvy oktáv, písemné značení oktáv (např. velká, malá písmena, číslice,

horní a dolní index, význam dřívějšího psaní čárek – odvození názvu „čárkovaná“)

● prozkoumají takt, druhy taktů – tříosminový, šestiosminový

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a rozlišují

dynamická označení (např. pp, p, mf, f, ff, ritardando, accelerando v českém překladu)

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a rozlišují poznají

pojem (např. předtaktí, Da capo al Fine, pojem transpozice, triola, synkopa)

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a rozlišují další

tempová označení (např. allegretto, vivace)

● objasňují pojem interval obecně (definice, názvy)

● porovnají stupnici C, G, F a stupnice durové do 4 křížků, prakticky odlišují pojmy hudební

abeceda x stupnice x tónina

● přiřazují předznamenání do notové osnovy

2
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● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a rozlišují (např.

celý tón, půltón, půltóny v durové stupnici, citlivý tón, základní tóny, odvozené tóny

snížené, zvýšené)

● porovnávají zvuk, souzvuk, trojzvuk

● poznávají hudební nástroje

● užívají pojem symfonický orchestr – dirigent, rozmístění nástrojů

● odlišují pěvecké hlasy, posoudí pojem sbormistr, roztřídí druhy sborů

● rozdělují hudbu na vokální a instrumentální

● obohacují si názvy hudebních jevů a útvarů a spoluvytvářejí tak Hudební slovník od A – Z

(adekvátně pro 2. ročník)

● poznávají osobnost B. Smetany, A. Dvořáka

3. ročník

Žáci

● zdokonalují znalosti z předchozích ročníků

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

● využívají stupnice durové od 4 křížků a do 4 béček

● poznají stupnici mollovou obecně, její tři druhy (aiolská, harmonická, melodická)

● posuzují zvuk, souzvuk, trojzvuk, akord, akord na prvním stupni

● vytvářejí kvintakord, kvintakord na prvním stupni, tónický kvintakord

● vytvářejí obraty tónického kvintakordu

● rozlišují intervaly na velké a čisté

● určují hlavní stupně ve stupnici T, S, D

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a rozlišují

enharmonickou záměnu (např. co to je, praktické příklady)

● poznávají hudební nástroje

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a rozlišují pojmy

(např. part, partitura)
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● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a rozlišují pojem

(např. sólista, druhy komorních seskupení duo….oktet, nonet), pojem kánon)

● rozšiřují hudební názvosloví o další přednesová, tempová a dynamická označení

● prakticky vystihují druhy artikulace tónů (např. legato, staccato, tenuto, portamento)

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a rozlišují pojem

(např. tempo, rytmus, metronom, akcent)

● prozkoumají pojem opera – definice, libreto, předehra, árie, sbor a vyhledávají poznatky o

B. Smetanovi, A. Dvořákovi, L. Janáčkovi

● obohacují si názvy hudebních jevů a útvarů a spoluvytvářejí tak Hudební slovník od A – Z

(adekvátně pro 3. ročník)

4. ročník

Žáci

● zdokonalují znalosti z předchozích ročníků

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

● využívají stupnice durové do 7 křížků a do 7 béček

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a odvozují

stupnice v kvartovém kruhu

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a odvozují

stupnice v kvintovém kruhu

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a odlišují

paralelní – souběžné stupnice

● poznají v teorii melodické ozdoby – trylek, příraz, skupinka, nátryl, obal, náraz

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a rozlišují

tempová označení – volná, mírná, rychlá, práce s metronomem, tempo x rytmus

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a rozlišují

intervaly čisté, velké, malé
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● rozšiřují vyjadřovací prostředky hudby o pojem melodie, harmonie, rytmus, dynamika,

tempo, instrumentace

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a rozlišují

základní harmonické funkce

● prozkoumají tvoření doprovodu k jednoduché písni

● vytvářejí v instrumentální hudbě uspořádání komorních souborů

● roztřídí v instrumentální hudbě druhy orchestrů

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně) experimentují a určují

enharmonické tóny i enharmonické tóny zdvojené

● prozkoumají pojem septakord

● poslechem vyhodnotí užití dominantního septakordu k obohacení melodie

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně aj.) experimentují a rozlišují

způsoby opakování v hudbě (např. repetice, prima volta, seconda volta, tercia volta, segno,

coda)

● popisují pěvecké soubory a jednotlivé zpěvní hlasy

● obohacují si názvy hudebních jevů a útvarů a spoluvytvářejí tak Hudební slovník od A – Z

(adekvátně pro 4. ročník)

5. ročník

Žáci

● zdokonalují znalosti z předchozích ročníků

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

● užívají mollové stupnice

● určují kvintakordy a jejich obraty v mollové stupnici

● určují stupnice paralelní

● určují stupnice stejnojmenné

● používají kvintový kruh dur i moll

● používají kvartový kruh dur i moll

● rozšiřují přednesová označení o označení způsobu hry (např. arpeggio, con sordino, atd.)

a doplňující výrazy (např. molto, sempre, simile, unisono, poco a poco)
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● vysvětlují pojem 8¯ ¯ ¯ ¯ ¯, 8_ _ _ _ _

● rozlišným způsobem (pohybem, graficky, slovně, hudebně aj.) experimentují a rozlišují

hudební formy (např. motiv, téma, menuet, rondo)

● rozeberou intervaly odvozené (zvětšené, zmenšené, dvojzvětšené, dvojzmenšené)

● prozkoumají intervaly sestupné, vzestupné

● prozkoumají intervaly přesahující oktávu – názvy, vzdálenosti

● odvozují kytarové značky

● užívají pojmy – tóny  základní a odvozené, dvojitá posuvka, enharmonická záměna

● obohacují si názvy hudebních jevů a útvarů a spoluvytvářejí tak Hudební slovník od A – Z

(adekvátně pro 5. ročník)

6. ročník

Žáci

● zdokonalují znalosti z předchozích ročníků

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

● poznávají chromatickou stupnici

● poznávají celotónovou stupnici

● používají výrazy měnící základní tempo (např. allegro assai, allegro moderato, allegro con

moto, allegro di molto)

● propojují způsoby alterace zápisu akordických značek (např. #, b, °, +, aug., dim.)

● experimentují se způsoby hry (např. glissando, arpeggio, …….)

● obohacují si názvy hudebních jevů a útvarů a spoluvytvářejí tak Hudební slovník od A – Z

(adekvátně pro 6. ročník)

● nacházejí souvislosti v dějinách hudby a v jejich přehledu – periodizaci dějin hudby

● zohledňují dějiny hudby v českých zemích

Na závěr školního roku vypracuje každý žák krátkou písemnou práci na samostatně volitelné téma

z hudební teorie, které veřejně prezentuje před třídou. Práci odevzdá učiteli.
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7. ročník

Žáci

● využívají základů dějin hudby z 6. ročníku

● užívají vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

● zobecňují znalosti z přehledu dějin hudby – periodizace dějin hudby

● nacházejí základní souvislosti ve světové hudbě articifiální (např. v jednotlivých obdobích,

v charakteru hudby, v daném slohu, skladebných druzích, nástrojích, představitelích)

● nacházejí základní souvislosti v hudbě nonarticifiální (např. v hudebním folklóru,

ve společenském zpěvu, v populární hudbě, ve vývoj moderní populární hudby ve světě i u

nás)

● obohacují si názvy hudebních jevů a útvarů a spoluvytvářejí tak Hudební slovník od A – Z

(adekvátně pro 7. ročník)

Na závěr školního roku vypracuje každý žák krátkou písemnou práci na samostatně volitelné téma

z hudební teorie, které veřejně prezentuje před třídou. Práci odevzdá učiteli.

Poznámka:

● Pokud se z nějakého důvodu stane, že některý žák nemůže ve stanovenou dobu na hudební

nauku docházet, je jeho povinností a povinností jeho učitele nástroje doplnit veškerou

probranou látku za daný školní rok.

● Tento individuální způsob výuky musí být potvrzený ředitelem školy na příslušném

tiskopise.

● Na závěr obou pololetí musí žák vykonat komisionální zkoušku z hudební nauky.
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5.3.14  Studijní zaměření Hra na klarinet

„Klarinetové etudy cvičím zásadně až do úplného

vyčerpání....úplně vyčerpaný jsem za deset minut"

5.3.14.1 Učební plány studijního zaměření Hra na klarinet

I. stupeň základního studia
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Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

klarinet
1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● Hře na klarinet v nejnižších ročnících předchází hra na zobcovou flétnu do doby, než je žák

po fyzické i psychické stránce schopen zvládat hru na klarinet. O výměně nástrojů rozhoduje

učitel nástrojové výuky.

● V nižším ročníku I. stupně lze při použití přípravného nástroje vyučovat v jedné hodině 2

žáky.

● Učební osnovy pro 1. - 4. ročník I. stupně mohou být shodné s osnovami studijního

zaměření Hra na zobcovou flétnu, jestliže je zobcová flétna použita jako přípravný nástroj.

Jedná se o prostupnost nástrojů, učebních osnov a učebních plánů.

● V 1. ročníku lze hodinu rozdělit na dvě části v týdnu.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.
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● O hodinové dotaci v předmětu Hra na klarinet a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na klarinet je výše uvedenou tabulkou

stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

klarinet
1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.
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● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na klarinet a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.14.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na klarinet

Přípravka

Žák

● experimentuje s nástrojem, jeho ošetřením a údržbou

● užívá správný postoj při hře, držení nástroje

● vyjádří základní nátiskové návyky

● dodržuje základy ke hře z not

● zdokonalí rytmickou představivost

Základní studium I. stupně ve hře na klarinet

1. ročník

Žák

● má zájem o hru na klarinet

● experimentuje s nástrojem, umí jej sestavovat a rozkládat

● zvládne základní údržbu plátku, korkových čepů i klarinetu

● nasazuje plátek na hubičku

● vystihne přirozené a uvolněné držení nástroje

● vystihne přirozený a uvolněný postoj při hře

● ovládá základní návyky a dovednosti nátiskové

● zvládá návyk správného dýchání
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● v daném rozsahu zahraje národní písně

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● zdokonalí návyk přirozeného a uvolněného držení nástroje

● zdokonalí návyk přirozeného a uvolněného postoje při hře

● předvede orientaci v notovém zápise

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

● zvládá rytmické a tempové rozlišení

● zvládá úpravu plátku střihačkou

● hraje nasazovaně, legato, staccato

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● zdokonalí správné nasazení tónu

● udrží správnou kvalitu tónu

● použije správnou techniku hry

● zvládá hru v rychlejších tempech, v detaché, legatu i staccatu

● rozvine hudební paměť, hru z listu, hru bez not

● použije základy hry přefukovaných tónů

● použije dle velikosti rukou vhodný způsob pro hru spodního e, f

● zhodnotí svůj výkon

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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4. ročník

Žák

● zvládá v rámci svých interpretačních schopností hry přiměřeně náročných skladeb

● zvládá hru náročnějších rytmických útvarů

● zvládá použití dynamiky

● zdokonalí ozev v přechodovém rejstříku

● vyjádří vztah k nástroji a cítí potřebu si zahrát

● zapojí se do souborové hry

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● zdokonalí kvalitu tónu

● zdokonalí barvu tónu

● dodržuje zvukovou vyrovnanost ve všech rejstřících

● zdokonalí schopnosti kolektivní souhry

● zvládá hru náročnějších skladeb

● rozvine schopnost hry z listu

● zapojuje se do souborové hry

● zvládá frázování podle svých individuálních schopností

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● prezentuje látku úměrně svým schopnostem

● zohledňuje znalosti a schopnosti v kolektivní hře
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● užívá intonační čistotu

● ovládá oktávovou transpozici, transpozici v C, transpozici v A

● dbá na pečlivé provádění frázovacích dynamických a tempových označení

● využívá výrazové a technické schopnosti

● rozšiřuje svůj rozsah do tříčárkované oktávy

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● využívá ušlechtilý tón v dynamice piano – forte

● zohledňuje bohatost hudebního projevu

● zohledňuje správné návyky dýchání-bránice

● zdokonalí techniku v lehkosti hry a ve zpěvnosti tónu

● zdokonalí svou hru a výrazové schopnosti v souborové hře

● hraje bez potíží zpaměti

● využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v celém rozsahu nástroje

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně ve hře na klarinet

1. – 2. ročník

Žák

● fixuje dosavadní studium

● vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo – decrescendo)

● užívá staccato

● hraje z listu i zpaměti
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● hraje v komorním souboru nebo orchestru

● disponuje zpřesněným nátiskem a rozvinutou prstovou technikou

● použije nácvik melodických ozdob

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Žák

● formuluje svůj názor na interpretaci skladeb

● využívá výrazové prostředky hry na klarinet (dynamika, frázování, hospodaření s dechem,

artikulace, vibrato)

● rozvine hudební paměť na vybraných skladbách

● provede melodické ozdoby

● využívá pohotovost při hře z listu

● zvládá nastudování komorních nebo orchestrálních partů

● objektivně zhodnotí všechny složky svého výkonu

● transponuje jednoduché skladby

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních
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5.3.15 Studijní zaměření Sborový zpěv

"Proč zpěváci při zpěvu zavírají oči?"

"Aby neviděli, jak posluchači trpí."

5.3.15.1 Učební plány studijního zaměření Sborový zpěv

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová a

kolektivní

výuka

Sborový

zpěv
2 2 2 2 2 2 2

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová a

kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 3 3 3 3 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 21

Poznámky:

● Počty žáků při výuce sborového zpěvu podléhají prostorovým podmínkám školy.

● Sborový zpěv lze navštěvovat jako samostatný předmět nebo u žáků hudebního oboru může

sloužit jako forma hudebního praktika.

● Obsazení pěveckého sboru se řídí jeho zaměřením a podmínkami školy.

● Výuku je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně a studia pro dospělé.

136



II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Sborový

zpěv
2 2 2 2

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

5.3.15.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Sborový zpěv

Přípravka

Žák

● zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě v jednohlase

● využívá správný postoj, správné sezení a správné dýchání při zpěvu

● používá svůj hlas přirozeně, nepřepíná hlasivky příliš hlasitým zpěvem

● reaguje na požadavky dirigenta

Základní studium I. stupně

3. ročník

Žák

● zpívá čistě v unisonu
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● ovládá sezení a postoj při zpěvu

● ovládá správné dýchání při zpěvu a výslovnost

● orientuje se v jednoduchém notovém zápise

● reaguje na dirigentská gesta

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● ovládá správné sezení a postoj při zpěvu

● ovládá základy dechové techniky, hlasové kultury a výslovnosti, intonace, rytmu a všech

hudebně výrazových prostředků

● zvládá nácvik písní dle notového zápisu získáním elementárních znalostí ve čtení a

struktuře sborové partitury

● dokáže reagovat a napodobit požadavky předváděné sbormistrem

● dokáže intonovat jednohlasé písně a dle vyspělosti také dvojhlasé

● orientuje se v základních dílech lidové a umělé písňové tvorby

● ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně

4. ročník

Žák

● ovládá intonačně čistý zpěv svého partu ve skladbách a capella i s instrumentálním
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doprovodem

● má vyrovnaný hlas v celém svém hlasovém rozsahu

● řídí se zásadami hlasové hygieny

● má vypěstované návyky kultivovaného sborového zpěvu

● dokáže zpívat z listu jednodušší skladby

● samostatně se orientuje v notovém zápisu sborové partitury

● ukončí studium veřejným vystoupením

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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5.3.16 Studijní zaměření hra na saxofon

"Tati, dnes jsem hrál na saxofon a soused, aby

to nemusel poslouchat, nám kamenem rozbil

okno."

"To nevadí, synáčku. Vždyť teď tě musí slyšet

ještě mnohem víc."

5.3.16.1 Učební plány studijního zaměření Hra na saxofon

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

saxofon
1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1
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Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● Hře na saxofon v nejnižších ročnících předchází hra na zobcovou flétnu do doby, než je žák

po fyzické i psychické stránce schopen zvládat hru na saxofon. O výměně nástrojů

rozhoduje učitel nástrojové výuky.

● V nižším ročníku I. stupně lze při použití přípravného nástroje vyučovat v jedné hodině 2

žáky.

● Učební osnovy pro 1. - 4. ročník I. stupně mohou být shodné s osnovami studijního

zaměření Hra na zobcovou flétnu, jestliže je zobcová flétna použita jako přípravný nástroj.

Jedná se o prostupnost nástrojů, učebních osnov a učebních plánů.

● V 1. ročníku lze hodinu rozdělit na dvě části v týdnu.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na saxofon a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na saxofon je výše uvedenou tabulkou

stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.
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● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

saxofon
1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:
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● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na saxofon a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.16.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na saxofon

Přípravka

Žák

● experimentuje s nástrojem, jeho ošetřením a údržbou

● užívá správný postoj při hře, držení nástroje

● vyjádří základní nátiskové návyky

● dodržuje základy ke hře z not

● zdokonalí rytmickou představivost

Základní studium I. stupně ve hře na saxofon

1. ročník

Žák

● ovládá stručně historii nástroje (vznik, vývoj)

● umí pojmenovat jednotlivé části nástroje

● zvládá připravit plátek na hubičku pomocí strojku a připravit jej ke hře

● předvede zacházení s nástrojem (složení, rozložení, péče o nástroj)
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● zvládá postoj, držení nástroje, dýchání a nasazení tónu

● hraje nasazovaně a vázaně v rozsahu c1 – c2

● ovládá stupnici C dur případně durové stupnice s 1#, 1b

● v daném rozsahu zahraje lidové písně a drobné skladby

● dokáže jednoduše zhodnotit vlastní výkon

● si počíná uvědomovat důležitost vlastního snažení při domácí přípravě na výuku

● dle svých individuálních možností a schopností vystupuje na koncertech a jiných akcích

školy

● se učí zodpovědnosti při veřejném vystupování

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● ovládá základní dynamické odstíny

● hraje v rozsahu c1 – c3

● ovládá přiměřeně v daném rozsahu durové stupnice a kvintakordy do 3#, 3b

● zahraje vázaně (legato), nasazovaně (detache) a krátce (staccato)

● podle svých schopností a dovedností zvládá souhru s druhým nástrojem

● zahraje v daném rozsahu lidovou píseň nebo píseň z oblasti populární hudby

● dokáže jednoduše zhodnotit vlastní výkon

● si počíná uvědomovat důležitost vlastního snažení při domácí přípravě na výuku

● dle svých individuálních možností a schopností vystupuje na koncertech a jiných akcích

školy

● se učí zodpovědnosti při veřejném vystupování

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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3. ročník

Žák

● pracuje na zlepšování kvality tónu

● vnímá náladu skladby, kterou dle svých schopností následně realizuje

● rozšiřuje nátiskový rozsah

● zvládá hru zpaměti

● zlepšuje ozev spodních a vrchních tónů

● na elementární úrovni zvládá nasazování pomocí T/D

● hraje stupnice s příslušným kvintakordem

● rozeznává základní dynamiku

● orientuje se v notovém zápisu jednoduché skladby

● zahraje z listu lidovou píseň i dle sluchu

● na elementární úrovni zvládá notu čtvrťovou s tečkou a synkopy

● hraje drobné skladby různých stylových období

● spolupracuje v komorní, souborové či orchestrální hře, učí se účinně komunikovat se

spoluhráči

● dokáže zahrát jednoduchou skladbu zpaměti

● dokáže zhodnotit výkon svůj i svých spoluhráčů, respektuje názory druhých

● dle svých možností a schopností vystupuje na koncertech a jiných akcích školy

● si uvědomuje důležitost vlastního snažení při domácí přípravě do výuky

● se, dle svých individuálních schopností, snaží být vytrvalý při nácviku studované skladby

● dle svých možností a schopností dbá na kultivovanost své hry a celkový projev výkonu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● uplatňuje zákonitosti správného nátisku vzhledem ke kvalitnímu tónu

● nasazuje tón technikou T/D a stále tuto činnost rozvíjí
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● zvládá frázování v hudbě populární, swingové a jazzové podle svých individuálních

schopností a dovedností

● se uplatňuje podle svých schopností a dovedností v komorních nebo souborových

uskupeních

● pracuje na rytmicky přesném hraní

● zpřesňuje výrazové aspekty hry na saxofon (dynamika, frázování, artikulace)

● hraje z listu skladby 1. ročníku

● hraje skladby různých stylových období

● hraje durové i mollové stupnice s příslušným kvintakordem

● dokáže zhodnotit výkon svůj i svých spoluhráčů, respektuje názory druhých

● dle svých možností a schopností vystupuje na koncertech a jiných akcích školy

● si uvědomuje důležitost vlastního snažení při domácí přípravě do výuky

● dle svých možností a schopností dbá na kultivovanost své hry a celkový projev výkonu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních

schopností

● vyslovuje T/D v rytmickém frázování (synkopy, trioly, ligatury v jazz playingu)

● využívá výrazové prostředky v hudbě moderní, swingové a jazzové podle svých

individuálních schopností a dovedností

● hraje durové a mollové stupnice přes dvě oktávy s příslušnými kvintakordy a

dominantním septakordem

● hraje skladby různých stylů a žánrů

● umí hrát ve spodním a vrchním rejstříku (ozev, nasazení, technika)

● umí objektivně zhodnotit výkon svůj i spoluhráčů

● dle svých možností a schopností vystupuje na koncertech ajiných akcích školy

● si uvědomuje důležitost vlastního snažení při domácí přípravě do výuky
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● se, dle svých individuálních schopností, snaží být vytrvalý při nácviku studované skladby a

dbá na kultivovanost své hry

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● tvoří znělý a uvolněný tón

● hraje durové a mollové stupnice přes dvě oktávy s příslušnými kvintakordy a

dominantním septakordem

● zvládá hru melodických ozdob (nátryl, příraz, odraz, náraz)

● ovládá elementární transpozice úměrně svým schopnostem

● ovládá hmatovou techniku s využitím pomocných hmatů

● hraje náročnější skladby různého hudebního období či žánrů dle vlastního výběru

● uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v různých souborových uskupeních

● umí objektivně zhodnotit svůj výkon

● dle svých možností a schopností vystupuje na koncertech a jiných akcích školy

● si uvědomuje důležitost vlastního snažení při domácí přípravě do výuky

● se, dle svých individuálních schopností, snaží být vytrvalý při nácviku studované skladby a

dbá na kultivovanost své hry

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● využívá při hře všechny technické i výrazové dovednosti

● používá nátiskové vibrato

● správně vyslovuje a má nátiskovou stabilitu

● hraje z listu
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● je schopen samostatně nastudovat jednoduchou skladbu

● zná zákonitosti ladění nástroje

● hraje skladby různých stylů a žánrů

● vybírá si skladby, kde uplatní náročnější techniku hry

● objektivně hodnotí výkon svůj i spoluhráčů, respektuje názory druhých

● dle svých možností a schopností vystupuje na koncertech a jiných akcích školy

● si uvědomuje důležitost vlastního snažení při domácí přípravě do výuky

● se, dle svých individuálních schopností, snaží být vytrvalý při nácviku studované skladby a

dbá na kultivovanost své hry

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně ve hře na saxofon

1. – 2. ročník

Žák

● má kvalitní tón a dokonalý ozev spodních a vrchních tónů

● má technické a výrazové dovednosti (dynamika, agogika)

● uplatňuje získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje

● má správnou výslovnost T, D

● hraje durové a mollové stupnice s příslušnými kvintakordy a dominantním septakordem

● hraje skladby různých stylů a žánrů

● ovládá oktávové transpozice

● objektivně hodnotí výkon svůj i spoluhráčů, respektuje názory druhých

● je aktivní a vytrvalý při nácviku studované skladby

● se dle svých individuálních schopností svědomitě a zodpovědně připravuje na výuku

● dbá na kultivovanost své hry a celkový projev výkonu

● dle možností pravidelně vystupuje na koncertech a jiných akcích školy
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● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Žák

● vnímá základní harmonické postupy, vytváří jednoduché improvizace

● pracuje samostatně s barvou a kvalitou tónu

● hraje durové a mollové stupnice s příslušnými kvintakordy a dominantním septakordem

● si umí vyhledat skladbu podle vlastního výběru a samostatně ji nastudovat

● se zapojuje do souborů nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření, zodpovědně

spolupracuje na vytváření jejich společného zvuku a způsobu interpretace skladeb

● zvládá objektivní hodnocení kvality skladeb i výkonů hráčů

● je aktivní a vytrvalý při nácviku studované skladby

● dbá na kultivovanost své hry a celkový projev výkonu

● dle možností pravidelně vystupuje na koncertech

● formuluje svůj názor na interpretaci skladeb

● rozvine hudební paměť na vybraných skladbách

● využívá pohotovost při hře z listu

● zvládá nastudování komorních nebo orchestrálních partů

● transponuje jednoduché skladby

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních
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5.3.17 Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Při hudební výchově se paní učitelka ptá

Honzíka: "Jaké znáš bicí nástroje?"

……."Řemen mého otce."

Charakteristika

Vyučovací předmět Hra na bicí nástroje obsahuje přípravu a samotnou hru na bicí nástroje.

Věnuje se tedy hře na malý buben, hře na bicí soupravu a základům hry na perkusní a melodické

bicí. Jedním z cílů výuky je žáka zapojit do kolektivní hry v podobě školního orchestru, rockové

kapely, či souboru bicích nástrojů.

5.3.17.1 Učební plány studijního zaměření Hra na bicí

nástroje

I. stupeň základního studia
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Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

bicí
1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● Předmět Hudební praktikum zastupuje souborovou nebo komorní hru více nástrojů, nebo

kombinaci bicích nástrojů s jinými nástroji, např. vokálně – instrumentální soubor.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na bicí nástroje je výše uvedenou tabulkou

stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je

možné zařadit na základě rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího ročníku,

studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální přehrávkou.

II. stupeň základního studia
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Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

bicí
1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:

● Předmět Hudební praktikum zastupuje souborovou nebo komorní hru více nástrojů, nebo

kombinaci bicích nástrojů s jinými nástroji, např. vokálně – instrumentální soubor.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na bicí nástroje a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Na konci druhého ročníku žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího ročníku,

studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální přehrávkou.

5.3.17.2 Očekávané výstupy  studijního zaměření Hra na

bicí nástroje

Přípravka

Žák

● předvede zájem o hru na bicí nástroje

● zvládá držení paliček a správné sezení u nástroje
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● vytleskává předehrané jednoduché rytmické modely

● zná a sluchově analyzuje základní údery na malý buben

● využívá techniku odskoku paličky od blány

● používá při hře základní dynamické odstíny (f, p)

Základní studium I. stupně ve hře na bicí nástroje

1. ročník

Žák

● fixuje správné držení těla, správný posed za malým bubínkem

● předvede správné držení paliček

● zvládá jednoduché údery P i L rukou, následně ruce střídá (bez rytmu)

● při úderu uvolní zápěstí i předloktí

● orientuje se při hře v celých, půlových, čtvrťových rytmických hodnotách

● dokáže jednoduché cvičení zahrát v základních dynamických odstínech (f, p)

● dbá na správnost spojení techniky hry a čtení not

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● zná prvky bicí soupravy a dokáže jednotlivé části pojmenovat

● ovládá základní techniku hry na malý buben

● vědomě dbá na správné držení paliček a správné držení těla

● orientuje se při hře v celých, půlových, čtvrťových a osminových hodnotách
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● hraje jednodušší etudy na malý buben v dynamických odstínech (p, mf, f)

● získá základy techniky hry nohou

● rozpozná základní značky speciální notace bicí soupravy (malý buben, velký buben, hi-hat)

● dokáže zahrát na bicí soupravu jednoduchý doprovodu (syntéza horních a dolních končetin)

● orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● zvládá techniku hry na malý buben (využije zápěstí i předloktí)

● zná šestnáctinové hodnoty

● na elementární úrovni zná techniku hry paradiddle (kombinace střídavých a dvojitých úderů)

● na pokročilejší úrovni používá základní techniku hry na bicí soupravu

● pozná čtyřtaktovou frázi s breakem

● dodržuje zásady správného sezení, držení paliček a postavení nohou

● orientuje se v jednoduchém notovém zápisu

● vnímá náladu skladby

● hraje jednoduchou píseň na zvonkohru nebo jiný melodický bicí nástroj

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● zvládá různé techniky hry na malý buben
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● předvede základy techniky hry akcentů

● pozná triolu jako rytmický útvar

● využívá základní typy rytmických doprovodů stěžejních směrů a stylů

● uplatní techniku hry všemi končetinami

● bezpečně se orientuje v notovém zápisu

● uplatní schopnost vnímání nálady skladby a podpoří ji vlastní osobitou interpretací pomocí

různých výrazových prostředků (dynamika, pohyb těla, použití příslušného typu úderu nebo

doprovodu)

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● zvyšuje pohyblivost rukou i nohou pomocí technických cvičení

● na elementární úrovni hraje jednoduchý  příraz a tlakový vír

● plně ovládá čtení speciálních značek notace bicí soupravy

● koordinuje pohyb rukou a nohou při hře na bicí soupravu

● hraje rytmické doprovody v základním tvaru i v jednoduchých variacích (možnost použít

doprovod CD)

● použije breaky s příslušnými technickými prvky

● zdokonalí rytmické cítění a cítění frází

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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6. ročník

Žák

● zvýší pohyblivost rukou i nohou pomocí technických cvičení

● zná rytmický útvar sextolu

● rozvine techniku hry na malý buben o rytmizované víření

● upevňuje nezávislost rukou a nohou při hře na bicí soupravu

● využívá rytmické doprovody s jednoduchými výrazovými prvky

● rozpozná náladu skladby a dokáže použít vhodné prostředky pro interpretaci

● na elementární úrovni improvizuje na daná témata

● má informativní povědomí o stavbě bicí soupravy

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● zná pokročilejší techniky hry na malý buben

● hraje rytmické doprovody se složitějšími technickými a výrazovými prvky

● hraje složitější party různých hudebních žánrů

● improvizuje na daná témata a dokáže zahrát jednoduché open solo

● doprovodí svým osobitým způsobem podehrávku CD či hudební těleso

● hraje přiměřeně obtížnou skladbu na zvonkohru

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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Základní studium II. stupně ve hře na bicí nástroje

1. – 2. ročník

Žák

● využívá různé techniky při hře na malý buben i bicí soupravu

● hraje složitější technické prvky (akcenty, přírazy, tlakový vír, paradiddles)

● zdokonalí koordinaci rukou a nohou

● realizuje své myšlenky při doprovodu hudební podehrávky

● improvizuje na daná témata a dokáže zahrát jednoduché open solo

● zvládá aplikovat varianty paradiddles v jednoduchém groove či breaku

● hraje složitější party různých hudebních žánrů

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Žák

● zdokonalí techniku hry na malý buben (jednoduchý, dvojitý a trojitý příraz, tlakový vír

v různých tempech a hodnotách not, kombinace paradiddles)

● užívá při hře na bicí soupravu obtížnější technické a výrazové prvky

● rozvine nezávislost ovládání rukou i nohou

● hraje komplikovanější kompozice

● hraje z listu jednoduché kompozice

● hraje složitější party různých hudebních stylů (pop, rock, latin, funk)

● realizuje vlastní hudební myšlenky

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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5.3.18 Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Na dveřích garáže, v níž zkoušela punková

kapela, se objevil inzerát:

"Prodáme kytaru."

Další den tam bylo připsáno:

"Sláva!"

5.3.18.1 Učební plány studijního zaměření Hra na elektrickou kytaru

I. stupeň základního studia
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Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

klasickou

kytaru

1 1 1 0 0 0 0

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

elektrickou

kytaru

0 0 0 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová a

kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová a

kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● Lze vyučovat dva žáky v jedné hodině.

● Průběh studia hry na elektrickou kytaru je směřován od 4. ročníku I. stupně. Předcházející

ročníky lze chápat jako přípravné. V případě zájmu staršího žáka o tento obor bude vytvořen

individuální plán bez přípravného studia.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.
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● Hodinovou dotaci v předmětu Hra na el. kytaru a Hudební praktikum určí učitel.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na el. kytaru je výše uvedenou tabulkou

stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra el. na

kytaru
1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová a

kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.
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● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● Hodinovou dotaci v předmětu Hra na el. kytaru a Hudební praktikum určí učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.18.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na elektrickou kytaru

Přípravka

Žák

● dokáže popsat části kytary

● zvládá dle individuálních možností sednout ke kytaře

● zvládá úhozy do prázdných strun

● rozliší notové označení prázdných strun

● postupně užívá názvy prázdných strun na kytaře

● reprodukuje jednoduché rytmické útvary na prázdných strunách

● postupně předvede jednoduché doprovody zpívané melodie na prázdných strunách

● předvede hru na ozvěnu

● zvládá rytmus jednoduchých písniček a říkanek

● předvede postavení levé ruky

● zvládá střídat prsty pravé ruky  i , m

● užívá úhozy palcem na basových strunách

● užívá dělení not dle délky

Základní studium I. stupně ve hře na elektrickou kytaru

1. ročník (hra na klasickou kytaru)

Žák

● předvede správné posazení a držení nástroje
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● orientuje se v základním označení prstů pravé i levé ruky a názvech strun

● ovládá úhoz apoyando s pravidelným střídáním prstů pravé ruky i, m

● hraje úhoz tirando se zapojením p-i, m, a na prázdných strunách

● hraje jednohlasé melodie a národní písně v I. poloze v rozsahu podle potřeby

● předvede stupnici C dur v rozsahu jedné oktávy za použití prázdných strun

● provede minimálně dva hmaty pro jednoduché akordy

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník (hra na klasickou kytaru)

Žák

● předvede odlišné postavení pravé ruky v úhozech apoyando a tirando

● orientuje se v I poloze na všech strunách a spojuje ji s notovým zápisem

● průběžně zdokonaluje rytmické a tempové cítění

● hraje etudu a přednesovou skladbu přiměřenou svým individuálním schopnostem

● hraje jednooktávové stupnice v první poloze s použitím prázdných strun

● ovládá základní akordy v I. poloze v trojhlasém (např. A, D, em. Am) nebo čtyřhlasém

(např. D7) obsazení

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● zvládá hru apoyando a tirando a jejich kombinace v postupně složitějších prstových

variantách

● hraje dle individuálních možností dvojhlas v současném úhozu prstů pravé ruky

● zvládá přehlednou orientaci do V. pražce na 1. a 2. struně

● napodobí malou výměnou polohy

● interpretuje skladbu s dynamickým rozlišením p<mfmf>p
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● hraje jednooktávovou stupnici dur i moll, dle individuálních možností i dvouoktávovou G

dur a e moll a k nim příslušné akordy bez použití barré

● dle svých individuálních možností hraje jednoduchý doprovod v 2/4, 3/4  a 4/4 taktech

● vykoná počátky souhry s učitelem

● ovládá základní akordické značky a aplikuje je v doprovodech písní

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník  (hra na elektrickou kytaru)

Žák

● předvede správné držení těla a nástroje, postavení rukou

● popíše jednotlivé časti nástroje a jejich použití

● hraje pentatonickou stupnici a moll

● na jednoduchých cvičení předvede synchronizaci levé a pravé ruky v úhozu dolů

● zvládne zahrát kadence T, S a D7 spolu s power akordy

● hraje jednoduché licky

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● hraje složitější rytmické útvary

● orientuje se v notovém zápisu a v tabulatuře

● rozšiřuje své znalosti o další techniky hry (slide, legáta)

● hraje mody pentatonické stupnice a moll

● dle své manuální zručnosti realizuje vytahování tónu

● využívá souhru s backing tracky
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● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● transponuje pentatonickou stupnici do jiné tóniny

● formou různých technických cvičeních zdokonaluje techniku hry

● zahraje zpaměti skladbu s použitím dosažené techniky

● ovládá základy techniky tlumení strun pravou rukou

● hraje náročnější licky

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● ovládá základní nástrojové techniky (hra prsty, trsátkem)

● ovládá základy rytmického doprovodu

● hraje mody pentatonické stupnice v různých tóninách

● využívá pentatoniky k improvizaci

● interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů (blues, rock)

● na různých cvičeních zdokonaluje techniku hry (vibrato, slide, vibrato, palm muting)

● získané dovednosti uplatňuje při hře v souborových uskupeních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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5.3.19 Studijní zaměření Hra na tubu

Hráč na tubu se ptá po koncertě přítele:

"Co říkáš na ten potlesk?"

"Senzace, kde jsi sehnal tolik příbuzných?"

5.3.19.1 Učební plány studijního zaměření Hra na tubu

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

tubu
1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

tubu

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1

Celkem 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● V 1. ročníku lze hodinu rozdělit na dvě části v týdnu.

● V nižším ročníku I. stupně lze při použití přípravného nástroje vyučovat v jedné hodině 2

žáky.
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● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na pozoun a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na tubu je výše uvedenou tabulkou stanoven

na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

tubu
1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:
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● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● O hodinové dotaci v předmětu Hra na tubu a Hudební praktikum rozhoduje učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.19.2 Očekávané výstupy  studijního zaměření Hra na tubu

Přípravka

Žák

● experimentuje s nástrojem, jeho ošetřením a údržbou

● užívá správný postoj při hře, držení nástroje

● dodržuje základní nátiskové návyky

● zdokonalí základy ke hře z not

● zapojuje rytmickou představivost

Základní studium I. stupně ve hře na tubu

1. ročník

Žák

● rozvine správné držení nástroje a správné brániční dýchání

● uplatní správný postoj při hře a správné nasazení nátrubku na rty

● užívá nasazení tónu jazykem a správné nátiskové návyky pro utvoření ušlechtilého tónu

● hraje rovný tón na čtyři doby
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● dodržuje nutnost pravidelné domácí přípravy

● orientuje se ve hře jednoduché lidové písně

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● rozvine nátisk pomocí vydržovaných tónů a dle svých schopností zvládá nátiskovou

techniku

● uplatní hru v 1 – 4 poloze

● rozvine tónový rozsah

● obohacuje cvičení paměti pomocí hry jednoduchých melodických a rytmických cvičení

● hraje legato, staccato

● zvládá rytmické a tempové rozlišení skladeb též pomocí souhry s klavírem

● prohlubuje nátiskové schopnosti,rozšiřuje tónový rozsah

● uvědomuje si nutnost bráničního dýchání

● použije vydržované tóny ke zpevnění nátisku

● využívá hru tenuto a legato (retní vazby)

● hraje jednoduchý notový zápis

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého

působení za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

●

● uplatní správné nasazení a kulturu tónu

● dbá na tvorbu tónu, jeho znělost a správnou intonaci

● rozvine základy dynamiky p – mf – f

● zapojuje se do přípravy ke kolektivní souhře
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● dbá na lehkost a uvolněnost od nádechu až po uvolnění fráze

● zvládá hru v rychlejších tempech a souhru s učitelem

● hraje z listu jednoduchou skladbu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● zvládá hru v rychlejším tempu

● zvládá zapojení do skupinové hry dle svých nátiskových a interpretačních  schopností

● zahraje snadnější skladby i hru náročnějších rytmických útvarů

● rozvine hudební paměť, hru z listu i hru bez not

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● zdokonalí kvalitu tónu

● zdokonalí barvu tónu

● zdokonalí poslechem nahrávek znalost jednotlivých stylových období

● zvládá náročnější skladby v rychlejších tempech

● uplatní hru z listu

● podpoří komorní nebo souborovou hru

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák
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● využívá všech dosud získaných výrazových a technických prostředků hry

● užívá intonační čistotu

● zhodnotí spoluzodpovědnost za výsledky kolektivní práce v komorním tělese nebo souboru

● ovládá nátiskové schopnosti

● vystihne pečlivé provádění frázovacích dynamických a tempových označení

● prezentuje látku úměrně svým schopnostem

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● předvede hru v intonační jistotě a čistotě

● zohledňuje sólové interpretační schopnosti

● využívá interpretační schopnosti při kolektivní hře

● zohledňuje tón v dynamice p-f

● zvládá bohatost hudebního projevu

● uplatní správné návyky bráničního dýchání

● zdokonalí techniku hry v její lehkosti a ve zpěvnosti tónu

● uplatní výrazové schopnosti v souborové hře

● hraje bez potíží zpaměti

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojit se do kolektivní

práce v souvislostech kulturních, regionálních a sociálních

● ukončí I. stupeň studia veřejným vystoupením

● žák může v případě závažných důvodů ukončit I. stupeň závěrečnou zkouškou

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Poznámka:
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● Hře na pozoun v nejnižších ročnících předchází hra na zobcovou flétnu do doby, než je žák

po fyzické i psychické stránce schopen zvládat hru na pozoun. O výměně nástrojů rozhoduje

učitel nástrojové výuky.

Základní studium II. stupně ve hře na tubu

1. a 2. ročník

Žák

● fixuje dosavadní studium

● použije nátisková cvičení

● hraje stupnice podle dosaženého rozsahu – rychlejší tempo

● vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo – decrescendo)

● užívá staccato

● orientuje se v nácviku násobného staccato – dvojitý a trojitý jazyk

● hraje z listu i zpaměti

● hraje v komorním souboru, nebo orchestru

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. a 4. ročník

Žák

● orientuje se v nácviku melodických ozdob

● využívá výrazové prostředky hry na tubu (dynamika, frázování, hospodaření s dechem,

artikulace, vibrato)

● uplatní samostatně hudební paměť na vybraných skladbách

● reaguje pohotovost při hře z listu

● formuluje názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů

● zhodnotí objektivně svůj výkon v sólové, komorní i orchestrální hře

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních
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● zvládá nastudování komorních nebo orchestrálních partů

● ukončí studium na ZUŠ veřejným vystoupením

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5.3.20 Studijní zaměření Hra na lesní roh

„Hudba – jako déšť,

kapka za kapkou proniká do srdce a oživuje jej.“

Romain Rolland

5.3.20.1Učební plány studijního zaměření Hra na lesní

roh

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

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

Hudební

interpretace

a tvorba

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

lesní roh
1 1 1 1 1 1 1

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*

0 -

1*
1 1

Recepce a

reflexe

hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka
1 1 1 1 1 1 1
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Celkem v ročníku 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 2 - 3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● V 1. ročníku lze hodinu rozdělit na dvě části v týdnu.

● V nižším ročníku I. stupně lze při použití přípravného nástroje vyučovat v jedné hodině 2

žáky.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na lesní roh je výše uvedenou tabulkou

stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže žák předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáka 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení učitele studijního zaměření po vzájemné dohodě s žákem.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium stupně ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu
1. r. 2. r. 3. r. 4. r.

Hudební

interpretace

Individuální

a skupinová

výuka

Hra na

lesní roh
1 1 1 1
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a tvorba

Hudební

interpretace

a tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum
1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8

Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného učitelem

studijního zaměření. O zařazení do přípravného studia rozhoduje učitel studijního zaměření

se souhlasem vedení školy.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium stupně ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.20.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na lesní roh

Přípravka s nástrojem

Žák

● popíše nástroj – ví, z jakých dílů se skládá

● sestaví nástroj dohromady

● provede základní údržbu

● učí se správnému dýchání a nasazení nátrubku na rty

● fixuje správný postoj a správné držení nástroje
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● rozliší správné nasazení a tvoření tónu

● hraje tóny tenuto

● používá hru vydržovaných tónů v rámci svého rozsahu

Poznámka:

● Podle fyzických schopností je možné, aby žák začal hrát pouze na nátrubek

a pokračoval ve hře na něj, dokud nebude dostatečně fyzicky vyspělý k přechodu

na standardní nástroj.

Základní studium I. stupně ve hře na lesní roh

1. ročník

Žák

● zvládá základní ošetření nástroje – péči o nátrubek, údržbu mechaniky a čištění nástroje

● experimentuje s hudebním nástrojem

● zná základní hudební pojmy (notová osnova, houslový klíč, taktové označení, základní

rytmické hodnoty, vlastnosti tónů, melodie, rytmus)

● ovládá uvolněný, ale aktivní postoj, správné nasazení nátrubku a později správné držení

nástroje, polohu rukou, funkci prstů, rtů a jazyka, tvoření tónu, jeho správné nasazení i

ukončení

● tvoří si na základě učitelova předehrání představu zvučného, čistého hornového tónu a

pokouší se jej napodobit

● dbá na správné dýchání

● používá bránici (rychlost a intenzitu nádechu, plynulost a délku výdechu)

● používá hru vydržovaných tónů v rámci svého rozsahu

● užívá základní pracovní návyky směřující k plynulosti hry a uvědomělému sledování kvality

tónu

● hraje tenuto a legato

● uplatňuje tvorbu rytmických a melodických představ z notového záznamu

● zvládá prvky improvizace - hra na ozvěnu
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● hraje lidové písně s doprovodem klavíru

● zahraje lidovou píseň z listu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Žák

● pracuje s dechem, ovládá funkci bránice, zvládá rychlost a intenzitu nádechu, plynulost a

délku výdechu

● umí se rozehrát na vydržovaných tónech a hraje jednoduchá tónová cvičení

● ovládá jazyk, správně artikuluje, hraje tenuto a legato

● rozšiřuje tónový rozsah podle svých možností

● ovládá hru v dynamice mf a p

● zahraje 1 durovou a 1 mollovou stupnici a T5

● orientuje se v notovém zápisu

● používá pracovní návyky směřující k plynulosti hry a uvědomělému sledování kvality tónu

● dokáže zopakovat jednoduché prvky improvizace - hra na ozvěnu

● hraje v duu s učitelem

● hraje jednoduché skladby s doprovodem klavíru

● zahraje píseň nebo jednoduchou skladbu z listu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Žák

● pracuje s dechem, prohlubuje brániční dýchání a prodlužuje délku výdechu

● pracuje na kvalitě tónu

● seznámí se se základy hry staccato

● rozšíří rozsah na oktávu a půl nebo dvě oktávy podle svých možností

● orientuje se v jednoduchých hudebních formách
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● ovládá hru v dynamice f, mf, p, crescendo a decrescendo

● využívá tempová a přednesová označení

● používá agogických změn ve skladbě

● hraje durové stupnice do 1 křížku a 1 bé + T5

● hraje bez problémů za doprovodu klavíru

● hraje v duu nebo jiném komorním seskupení

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Žák

● pracuje na kvalitě tónu (tenuto, legato a staccato)

● rozšíří rozsah do dvou oktáv nebo do třetí oktávy

● hraje durové i mollové stupnice do 2 křížků a 2 bé + T5

● pracuje samostatně s dynamikou

● rozšíří své povědomí o stylu a učí se zařadit skladby do daného období

● zvládá hru některých přednesových skladeb zpaměti

● podílí se na hře v komorním souboru

● experimentuje s melodií a rytmickými útvary v rámci improvizace

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Žák

● využívá získané dovednosti a pracuje s nimi

● fixuje správné návyky

● stále rozšiřuje rozsah nástroje

● zdokonalí kvalitu a barvu tónu

● dodržuje a zvyšuje délku výdechu – užívá šetření s dechem

● provádí legatové spoje ve větších intervalových skocích
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● používá staccato (jednoduché i dvojité)

● dbá na intonaci

● zvládá hru náročnějších skladeb

● hraje durové i mollové stupnice do 3 křížků a 3 bé + T5

● používá správné frázování a nádechy

● udrží správné tempo a rytmus

● improvizuje na jednoduchý harmonický podklad hraný učitelem (T, D)

● hraje s doprovodem klavíru i jiných nástrojů

● zapojuje se do souborové hry

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Žák

● rozvíjí získané zkušenosti

● fixuje vytváření správných návyků

● zdokonalí kvalitu tónu – sleduje kvalitu tónu, hraje melodii v půltónových,

diatonických postupech i ve staccatu

● rozšiřuje rozsah do tří oktáv a více

● hraje durové i mollové stupnice do 4 křížků a 4 bé + T5

● zvládá základy hry v transpozici in Es, rozumí principu transpozice

● používá běžné melodické ozdoby

● dbá na intonaci a zvučnost tónu

● zdokonaluje koordinaci prstů a jejich zběhlost

● upevňuje si správné nátiskové návyky

● dodržuje a zvyšuje délku výdechu

● běžně používá spoje legato i staccato ve větších intervalových skocích

● v rychlých pasážích uplatní dvojité staccato

● pracuje s dechem, nátiskem a artikulací (frázování, dynamika)

● nachází vhodná místa pro nádech
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● udrží tempo a rytmus

● improvizuje na jednoduchý harmonický podklad hraný učitelem (T, S, D)

● aktivně korepetuje s klavírem a umí vyjádřit své potřeby a požadavky (tempo, nádechy)

● objevuje charakter skladby

● hraje ve školním souboru

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák

● rozvíjí a využívá získané zkušenosti

● zdokonalí techniku v lehkosti hry a ve zpěvnosti tónu

● dbá na intonaci

● pracuje s dechem, nátiskem a artikulací (prohlubuje cit pro frázování a dynamiku)

● hraje durové i mollové stupnice v rozsahu do 5 křížků a 5 bé + T5 zpaměti

● využívá melodické ozdoby

● korepetuje s klavírem, umí korepetitorovi sdělit svůj názor na skladbu, potřeby nádechů a

tempa a učí se o věcech diskutovat

● dbá na intonaci a zvučnost tónu

● dodržuje tempo a rytmus

● používá dvojité staccato

● improvizuje na složitější harmonický podklad hraný učitelem

● zhodnotí sebe i své spolužáky

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň se zvládne zapojit do práce

jakéhokoliv souboru či seskupení v souvislostech kulturních, regionálních, společenských a

sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Základní studium II. stupně ve hře na lesní roh
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1. – 2. ročník

Žák

● uplatní všechny získané dovednosti a dále je rozvíjí

● vydržuje tóny i s dynamickým odstíněním (crescendo – decrescendo)

● zdokonaluje techniku hry

● dbá na správné nádechy, frázování a dynamiku, tempová rozlišení

● využívá melodické ozdoby

● zdokonaluje se ve hře z listu

● dbá na intonaci

● dbá na přesnou artikulaci

● postupně rozšiřuje rozsah do čtvrté oktávy

● hraje durové a mollové stupnice v rozsahu do 6 křížků a 6 bé + T5 a D7

● hraje chromatickou stupnici

● experimentuje v improvizaci na podkladech nahrávek či živých amatérských kapel

v žánru, který je jeho oblíbeným

● často korepetuje s klavírem

● aktivně se zúčastňuje hry ve školních komorních souborech

● zvládne organizaci své individuální práce a zároveň se zvládne zapojit do práce

jakéhokoliv souboru či seskupení v souvislostech kulturních, regionálních,

společenských a sociálních

3. – 4. ročník

Žák

● uplatní všechny získané dovednosti a dále je rozvíjí

● stále zdokonaluje techniku hry

● formuluje svůj názor na interpretaci skladeb

● dbá na správné nádechy, frázování a dynamiku, tempová rozlišení, agogiku

● využívá melodické ozdoby

● zdokonaluje se ve hře z listu

● dbá na intonaci a na přesnou artikulaci
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● transponuje jednoduché skladby

● rozšiřuje rozsah do čtvrté oktávy

● hraje durové a mollové stupnice v rozsahu do 7 křížků a 7 bé + T5 a D7

● hraje chromatickou a celotónovou stupnici

● teoreticky zná stupnice neklasické hudby (cikánské, církevní, jazzové)

● experimentuje v improvizaci na podkladech nahrávek či živých amatérských kapel

v žánru, který je jeho oblíbeným

● často korepetuje s klavírem

● aktivně se zúčastňuje hry ve školních komorních souborech

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň se zvládne zapojit do práce

jakéhokoliv souboru či seskupení v souvislostech kulturních, regionálních, společenských a

sociálních

● samostatně vyhledává hudební spolupráci s vrstevníky i mimo školu nebo alespoň sleduje

dění v oboru a aktivně vyhledává hudbu pro lesní roh (internet, nahrávky apod.)

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

Poznámka:

● Hře na lesní roh v nejnižších ročnících předchází hra na zobcovou flétnu do doby, než je žák

po fyzické i psychické stránce schopen zvládat hru na lesní roh. O výměně nástrojů

rozhoduje učitel studijního zaměření.

● Učební osnovy pro 1. - 2. ročník I. stupně mohou být shodné s osnovami studijního

zaměření Hra na zobcovou flétnu, jestliže je zobcová flétna použita jako přípravný nástroj.

Jedná se o prostupnost nástrojů, učebních osnov a učebních plánů.

5.3.21 Studijní zaměření Hra na basovou kytaru

Maminka jedné z žaček na umělecké škole přijde za

učitelem basové kytary: „Pane učiteli,, povídala mi naše
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Lízinka, že ji teď učíte nějaký půltóny. Jen jí hezky učte celý

tóny! My na to máme!”

5.3.21.1 Učební plány studijního zaměření Hra na

basovou kytaru

I. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmět

u

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

Hudební

interpretace a

tvorba

Individuáln

í a

skupinová

výuka

Hra na

klasickou

kytaru

1 1 1 0 0 0 0

Hudební

interpretace a

tvorba

Individuáln

í a

skupinová

výuka

Hra na

basovou

kytaru

0 0 0 1 1 1 1

Hudební

interpretace a

tvorba

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

0-1* 0-1* 0-1* 0-1* 0-1* 1 1

Recepce a

reflexe hudby

Skupinová

a kolektivní

výuka

Hudební

nauka

1 1 1 1 1 1 1

Celkem v ročníku 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3 3

Celkem v I. stupni základního studia 16

*Nepovinný předmět

Poznámky:

● Lze vyučovat dva žáky v jedné hodině.
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● Průběh studia hry na basovou kytaru je směřován od 4. ročníku I. stupně. Předcházející

ročníky lze chápat jako přípravné. V případě zájmu staršího žáka o tento obor bude vytvořen

individuální plán bez přípravného studia.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● Hodinovou dotaci v předmětu Hra na basovou kytaru a Hudební praktikum určí učitel.

● Celkový počet hodin pro studijní zaměření Hra na basovou kytaru je výše uvedenou

tabulkou stanoven na 16 hodin (minimální hodinová dotace).

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Předmět Hudební praktikum je povinný pro žáky 6. a 7. ročníku, jestliže předmět

nenavštěvoval již dříve v nižším ročníku. Žáky 1. až 5. ročníku je možné zařadit na základě

rozhodnutí a doporučení třídního učitele.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

II. stupeň základního studia

Vzdělávací

oblast

Obsah

vzdělávací

oblasti

Název

předmětu

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

Hudební

interpretace a

tvorba

Individuální a

skupinová

výuka

Hra na

basovou

kytaru

1 1 1 1

Hudební

interpretace a

tvorba

Skupinová a

kolektivní

výuka

Hudební

praktikum

1 1 1 1

Celkem v ročníku 2 2 2 2

Celkem v II. stupni základního studia 8
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Poznámky:

● V případě, že žák neabsolvoval základní studium I. stupně, je mu nabídnuto přípravné

studium v délce 1 roku. Pracuje dle individuálního plánu, vypracovaného třídním učitelem.

O zařazení do přípravného studia rozhoduje třídní učitel se souhlasem vedení školy.

● Žák navštěvuje v rámci předmětu Hudební praktikum různé formy výuky tohoto předmětu

dle nabídky.

● Hodinovou dotaci v předmětu Hra na el. kytaru a Hudební praktikum určí učitel.

● Náplň jednotlivých ročníkových výstupů se může v celkovém rámci prolínat.

● Na konci druhého ročníku II. stupně žák absolvuje postupové zkoušky do navazujícího

ročníku, studium cyklu ukončí absolventským koncertem nebo závěrečnou komisionální

přehrávkou.

5.3.21.2Očekávané výstupy studijního zaměření Hra na

basovou kytaru

Přípravka s nástrojem:

Žák

● dokáže popsat části kytary

● zvládá dle individuálních možností sednout ke kytaře

● zvládá úhozy do prázdných strun

● rozliší notové označení prázdných strun

● postupně užívá názvy prázdných strun na kytaře

● reprodukuje jednoduché rytmické útvary na prázdných strunách

● postupně předvede jednoduché doprovody zpívané melodie na prázdných strunách

● předvede hru na ozvěnu

● zvládá rytmus jednoduchých písniček a říkanek

● předvede postavení levé ruky

● zvládá střídat prsty pravé ruky i , m

● užívá úhozy palcem na basových strunách

● užívá dělení not dle délky
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Základní studium I. stupně ve hře na basovou kytaru

1. ročník (hra na klasickou kytaru)

Žák

● předvede správné posazení a držení nástroje

● orientuje se v základním označení prstů pravé i levé ruky a názvech strun

● ovládá úhoz apoyando s pravidelným střídáním prstů pravé ruky i, m

● hraje úhoz tirando se zapojením p-i, m, a na prázdných strunách

● hraje jednohlasé melodie a národní písně v I. poloze v rozsahu podle potřeby

● předvede stupnici C dur v rozsahu jedné oktávy za použití prázdných strun

● provede minimálně dva hmaty pro jednoduché akordy

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník (hra na klasickou kytaru)

Žák

● předvede odlišné postavení pravé ruky v úhozech apoyando a tirando

● orientuje se v I poloze na všech strunách a spojuje ji s notovým zápisem

● průběžně zdokonaluje rytmické a tempové cítění

● hraje etudu a přednesovou skladbu přiměřenou svým individuálním schopnostem

● hraje jednooktávové stupnice v první poloze s použitím prázdných strun

● ovládá základní akordy v I. poloze v trojhlasém (např. A, D, em. Am) nebo čtyřhlasém

(např. D7 ) obsazení

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3.ročník (hra na klasickou kytaru)

Žák

● zvládá hru apoyando a tirando a jejich kombinace v postupně složitějších prstových

variantách
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● hraje dle individuálních možností dvojhlas v současném úhozu prstů pravé ruky

● zvládá přehlednou orientaci do V. pražce na 1. a 2. struně

● napodobí malou výměnou polohy

● interpretuje skladbu s dynamickým rozlišením pp

● hraje jednooktávovou stupnici dur i moll, dle individuálních možností i dvouoktávovou G

dur a e moll a k nim příslušné akordy bez použití barré

● dle svých individuálních možností hraje jednoduchý doprovod v 2/4, 3/4 a 4/4 taktech

● vykoná počátky souhry s učitelem

● ovládá základní akordické značky a aplikuje je v doprovodech písní

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník (hra na basovou kytaru)

Žák

● předvede správné držení těla a nástroje, postavení rukou

● popíše jednotlivé časti nástroje a jejich použití

● orientuje se v notové osnově, čte noty z basového klíče

● osvojuje si práci s trsátkem i s prsty pravé ruky

● hraje stupnici C dur, a moll za použití prázných strun

● zvládne doprovodit jednoduchou lidovou nebo populární skladbu na základě základních

harmonických fukních (T, S, D7)

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník (hra na basovou kytaru)

● má pevné postavení levé ruky a na hmatníku se orientuje v 1. a 2. poloze

● orientuje se v notovém zápisu a v tabulatuře

● využívá souhru s backing tracky

● pomocí stupnic dur, technických cvičení a etud rozvine své technické a rytmické schopnosti

● učí se základní doprovody do různých hudebních stylů (rock, blues, pop atd.)

186



● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník (hra na basovou kytaru)

● formou různých technických cvičeních a stupnic zdokonaluje techniku hry

● rozvíjí souhru s backing tracky

● rozvíjí doprovody do různých hudebních stylů

● učí se a zdokonaluje nové techniky hry (legato, hra palcem)

● získané dovednosti uplatňuje při hře v souborových uskupeních

● zvládá výměnu strun a jejich ladění pomocí ladičky

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník (hra na basovou kytaru)

● ovládá základní nástrojové techniky (hra prsty, trsátkem)

● hraje durové a mollové stupnice v různých tóninách

● orientuje se na hmatníku do VII. pražce

● interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů

● zdokonaluje nové techniky hry (slap,  perkuse, tlumené tóny)

● získané dovednosti uplatňuje při hře v souborových uskupeních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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5.4 Poznámky ke všem studijním zaměřením:

● Prostupnost učebních plánů a osnov zavádíme u příbuzných nástrojů (mezi nástroji

dechovými dřevěnými, mezi nástroji dechovými plechovými) tzn., že žák může volně přejít

z jednoho nástroje do druhého. Rozhodnutí a odpovědnost je na učiteli. Prostupnost mezi

nástroji smyčcovými zatím neumožňujeme, jelikož ŠVP naší školy nabízí výuku jen ve

studijním zaměření Hra na housle. K prostupnosti u dechových nástrojů dochází na základě

výjimky udělené ředitelem školy.

● Používání technicky nejméně náročného nástroje: V praxi probíhá tak, že žák je v 1.

ročníku zařazen do vybraného studijního zaměření. Začíná ve studiu technicky nejméně

náročným nástrojem a dle fyzické vyspělosti a na základě rozhodnutí učitele přejde ve hře

na nástroj náročnější. Příklad z praxe: Zobcovou flétnu s přechodem na nástroj žesťový tedy

nechápeme jako nástroj prostupný, ale jako nástroj začínající.

● Zařazování začínajících žáků ve starším školním věku probíhá tak, že žák je zařazen do

1. ročníku, ale předpokládáme, že bude postupovat rychleji kupředu. Proto mu umožňujeme

vykonat postupovou zkoušku do vyššího, než následujícího ročníku. Rozhodnutí je na

učiteli, postup musí v protokolu o postupové zkoušce potvrdit všichni členové zkušební

komise.

● Problematika studia dvou a více předmětů u jednoho žáka. Žák zvolí jako hlavní

studium hru na klavír. Ke hře na klavír si od 3. ročníku přibere jako druhý nástroj hru na

housle. Školné platí pro dva předměty, ovšem do HN dochází pouze jednou.
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6 VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU

Vzdělávací obsah výtvarného oboru vychází z RVP ZUV a jeho základem jsou vzdělávací oblasti

Výtvarná tvorba a Recepce a reflexe výtvarného umění.

„Kdybych věděl, co je UMĚNÍ, nikdy bych se tím netajil.“

Pablo Picasso

6.1 Charakteristika výtvarného oboru

Vzdělávací obsah výtvarného oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí Výtvarná tvorba a

Recepce a reflexe výtvarného umění.

Ve výtvarném oboru nabízíme cestu k obohacení života žáků o kvalitní výtvarnou činnost, k

poznání a rozvíjení vlastních schopností a dovedností i k výtvarné komunikaci s ostatními. Učíme

vnímat okolní svět, reagovat výtvarnými prostředky, nabízíme ucelený přehled o výtvarném umění.

Učíme děti samostatnosti, utváření vlastního názoru a vnímání důležitosti vlastní tvorby pro osobní

rozvoj.

Náš výtvarný obor neupřednostňuje žádnou z výtvarných disciplín, snaží se však být otevřený k

hledání estetických hodnot ve světě kolem nás, a následně tyto hodnoty přetvářet „k obrazu svému“.

6.2 Názvy předmětů

Škola definuje vlastní závazný vzdělávací obsah v ŠVP ve vyučovacích předmětech. Názvy

vyučovacích předmětů budou uváděny na vysvědčení.

Výuka ve výtvarném oboru v ŠVP je uskutečňována v těchto vyučovacích předmětech:

Studijní zaměření Přípravné studium, název předmětu Přípravka

Vyučovací předmět Plošná tvorba

Vyučovací předmět Prostorová tvorba
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Vyučovací předmět Keramická tvorba

Vyučovací předmět Objektová a akční tvorba

Vyučovací předmět Výtvarná tvorba

6.3 Tabulace učebních plánů a očekávané výstupy

6.3.1 Studijní zaměření Přípravné studium

Charakteristika: Dvouletá Přípravka je organizována kombinací tří projektů.

1) Výchovně vzdělávací projekt napříč obory zvaný Čtyřlístek pro děti ve věku 5 let

2) Přípravka 1 (pro žáky ve věku 5 – 6 let)

3) Přípravka 2 (pro žáky ve věku 6 – 7 let)

● Děti se zájmem o výtvarné aktivity mohou začít v projektu Čtyřlístek ve věku 5 let.

● Nastoupí-li žák do naší školy v předškolním věku, absolvuje dvouletou přípravu. První rok

ve Čtyřlístku, druhý rok v Přípravce 2.

● Nastoupí-li žák do naší školy ve věku 5 – 6 let, absolvuje Přípravku 1 a 2.

● Nastoupí-li žák do naší školy ve věku 6 – 7 let, absolvuje pouze Přípravku 2.

● Uvedený věk se vždy počítá ke dni 1. září daného roku.

6.3.1.1 Učební plány studijního zaměření Přípravné studium

Název předmětu
Týdenní hodinová

dotace / I. pololetí

Týdenní hodinová

dotace / II. pololetí
Poznámka

Čtyřlístek

Přípravka 1, 2
1 – 2 1 – 2

Maximálně 15 dětí

ve skupině

Celkem 1 – 2 1 – 2

Poznámky:

● Výuka ve skupině maximálně 15 žáků (pokud se tuto skupinu podaří vytvořit).
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● Žáci jsou přijímáni na základě přihlášek a na základě přijímacího řízení.

6.3.1.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Přípravné studium

Čtyřlístek

Žák

● pojmenovává objekty a umí je popsat

● zná základní barvy

● umí vyjádřit výtvarně své pocity

● respektuje práci svých spolužáků

● projevuje zájem o výtvarnou tvorbu

Přípravka

Žák

● je schopen se vyjádřit v barvě

● postupně si osvojuje výtvarné techniky (v malbě, kresbě, grafice, objektové tvorbě)

● je schopen popsat svoji práci za pomoci učitele

● je schopen sdělit svůj nápad ve spolupráci s učitelem

● je schopen experimentu

● je schopen pracovat ve skupině
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6.3.2 Učební plány vyučovacích předmětů základního studia I. Stupně

I. stupeň Týdenní hodinová dotace

Vzdělávací

oblast

Název

předmětu

1.

ročník

2.

ročník

3.

ročník

4.

ročník

5.

ročník

6.

ročník

7.

ročník

Výtvarná

tvorba

Plošná

tvorba
1 1 1 1 1 1 1

Výtvarná

tvorba

Objektová

a akční

tvorba

1 1 1 1 1 1 1

Výtvarná

tvorba

Předměty

volitelné

tvorby:

Prostorová

tvorba

Keramická

tvorba

1 1 1 1 1 1 1

Celkem  v ročníku 3 3 3 3 3 3 3

Celkem v I. stupni

základního studia
21

Poznámky:
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● Výuka probíhá formou skupinového vyučování tzn., že pracují společně žáci různých

ročníků. Tento způsob výuky je povolený ředitelem školy.

● Všechny předměty jsou vyučovány v tříhodinových blocích z důvodu ucelenosti výchovně

vzdělávacího procesu. Vzhledem k časové náročnosti některých výtvarných postupů jsou

hranice mezi hodinovými dotacemi jednotlivých předmětů prostupné v závislosti na

tematickém plánu toho kterého školního roku.

● V předmětech volitelné tvorby je možné zvolit běžnou formu předmětu Prostorová tvorba

nebo úzce zaměřenou formu předmětu Keramická tvorba.

● O volbě formy předmětu volitelné tvorby rozhoduje učitel dle specifikací dané vyučovací

skupiny.

● Výtvarná kultura, vyplývající z oblasti recepce a reflexe výtvarného umění, prostupuje celou

výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje

pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací,

asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v přípravné výtvarné výchově a v

základním studiu I. a II. stupně volný časový rozsah a není samostatně klasifikována.

6.3.3 Očekávané výstupy vyučovacího předmětu Plošná tvorba

Základní studium I. stupně

1. – 3. ročník

Žák:

● hledá podněty k plošné tvorbě poznáváním, vychází z vlastních prožitků a pocitů

● začíná poznávat prvky plošné tvorby jako je bod, linie, barva, plocha

● experimentuje s vyjadřovacími prostředky plošné tvorby

● používá různou skladbu materiálů a postupů kresebných, malířských, grafických technik

● inspiruje se podněty z vnitřního a vnějšího světa, začíná si uvědomovat prvky výtvarného

jazyka, využívá svou fantazii

● postupně se seznamuje s výtvarnou kulturou (plošná tvorba), poznává základní výtvarné

pojmosloví, v tematicky zaměřených rozhovorech si začíná utvářet výtvarný názor
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● začíná vnímat svou výtvarnou tvorbu i tvorbu svých spolužáků, všímá si názorů ostatních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. – 6. ročník

Žák:

● hledá a nachází podněty k plošné tvorbě poznáváním, používá prvky plošné tvorby jako je

bod, linie, barva, plocha

● experimentuje s vyjadřovacími prostředky plošné tvorby

● sleduje podobné, opakované, používá kontrastu v barvě a tvarech, vnímá harmonii,

kontrasty, rytmus a proporce

● používá různou skladbu materiálů a postupů kresebných, malířských, grafických technik

● vnímá smyslové podněty, využívá je ve své tvorbě, uvědomuje si prvky výtvarného jazyka,

rozlišuje rozdíl mezi realitou a fantazií

● seznamuje se postupně se světem výtvarné kultury, (plošná tvorba, fotografie), orientuje se a

prohlubuje si znalosti základního výtvarného pojmosloví, v diskusi začíná formulovat

vlastní výtvarný názor

● vnímá svou výtvarnou tvorbu a tvorbu svých spolužáků, je schopen dle svých schopností

obhájit svůj názor a vyslechnout názor druhých

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák:

● vyhledává samostatně podněty k plošné tvorbě

● používá a poznává vědomě prvky plošné tvorby jako je bod, linie, barva, plocha, prostor a

světlo
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● experimentuje záměrně s vyjadřovacími prostředky plošné tvorby, hledá neobvyklá řešení

● uvědomuje si podobné, opakované, používá kontrastu v barvě a tvarech, využívá prvků

rytmu, harmonie, disharmonie a kontrastu

● používá záměrně různou skladbu materiálů a postupů kresebných, malířských, grafických a

současných médií

● vnímá diferencovaně, používá prvky výtvarného jazyka, inspiraci hledá ve světě fantazie a

reality

● seznamuje se světem výtvarné kultury, vývojem výtvarného umění a jeho současností

(plošná tvorba, fotografie), prohlubuje si znalosti základního výtvarného pojmosloví, dle

svých schopností umí samostatně formulovat vlastní výtvarný názor

● respektuje pluralitu výtvarných a osobních přístupů a názorů, je schopen dle svých možností

obhájit svůj názor, vyslechnout a respektovat názor druhých, inspiruje se kulturními a

společenskými podněty

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6.3.4 Očekávané výstupy vyučovacího předmětu Objektová a akční tvorba

Základní studium I. stupně

1. – 3. ročník

Žák:

● seznamuje se s objektovou a akční tvorbou, využívá podněty vycházející z vlastních

prožitků a pocitů

● experimentuje s vyjadřovacími prostředky objektové a akční tvorby

● uplatňuje postupně neobvyklé a nové pohledy na objekty, které se běžně vyskytují v okolí

dětí

● vnímá smyslové podněty a využívá je ve své tvorbě, využívá svou fantazii

● seznamuje se postupně a přirozeně se světem výtvarné kultury (landart, objekty, instalace),

začíná si utvářet výtvarný názor
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● všímá si názorů ostatních, začíná vnímat výtvarnou tvorbu svou a svých spolužáků

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. – 6. ročník

Žák:

● seznamuje se aktivně s objektovou a akční tvorbou

● experimentuje s vyjadřovacími prostředky objektové a akční tvorby

● reaguje přiměřeně ke svým schopnostem na podněty vycházející z výtvarné akce

● uplatňuje postupně neobvyklé a nové přístupy

● vnímá smyslové podněty, využívá je ve své tvorbě, uvědomuje si prvky výtvarného jazyka,

rozlišuje rozdíl mezi realitou a fantazií

● postupně se seznamuje se světem výtvarné kultury (landart, objekty, instalace), orientuje se

v základním výtvarném pojmosloví, v diskusi začíná formulovat vlastní výtvarný názor

● vnímá a reflektuje svou výtvarnou tvorbu a tvorbu svých spolužáků, je schopen dle svých

schopností obhájit svůj názor a vyslechnout názor druhých

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák:

● nachází inspiraci k objektové a akční tvorbě poznáváním a sebepoznáváním

● experimentuje vědomě s vyjadřovacími prostředky objektové a akční tvorby, sleduje jejich

účinky.

● reaguje přiměřeně ke svým schopnostem na podněty vycházející z výtvarné akce, uplatňuje

neobvyklé a nové přístupy
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● vnímá diferencovaně, využívá smyslové podněty ve své tvorbě, inspiruje se impulzy

z vnitřního a vnějšího světa, používá prvky výtvarného jazyka akční a objektové tvorby,

inspiraci hledá ve světě fantazie a reality

● seznamuje se světem výtvarné kultury, vývojem výtvarného umění a jeho současností

(landart, objekty, instalace), prohlubuje si znalosti základního výtvarného pojmosloví, dle

svých schopností umí samostatně formulovat vlastní výtvarný názor

● respektuje pluralitu výtvarných a osobních přístupů a názorů, je schopen dle svých

schopností obhájit svůj názor a vyslechnout a respektovat názor druhých, inspiruje se

kulturními a společenskými podněty

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6.3.5 Očekávané výstupy vyučovacího předmětu Prostorová tvorba

Základní studium I. stupně

1. – 3. ročník

Žák:

● hledá podněty k prostorové tvorbě, rozlišuje haptické vjemy

● začíná poznávat prvky prostorové tvorby jako je tvar, objem, prostor, světlo, působení barvy,

struktury, povrchu

● objevuje vlastnosti různých materiálů

● seznamuje se s použitím základů technik prostorové tvorby, modelace přidáváním

a odebíráním hmoty, vrstvením, kupením

● vnímá smyslové podněty a využívá je ve své tvorbě, začíná si uvědomovat prostorové

vztahy, objem, vlastnosti materiálů jako je lehkost, křehkost

● seznamuje se postupně se světem výtvarné kultury, (prostorové práce, landart, objekty),

začíná si utvářet výtvarný názor

● všímá si názorů ostatních, začíná vnímat výtvarnou tvorbu svou a svých spolužáků
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● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. – 6. ročník

Žák:

● hledá a nalézá podněty k prostorové tvorbě na základě vlastních prožitků a pocitů

● poznává a začíná používat prvky prostorové tvorby jako je tvar, objem, prostor, světlo,

působení barvy, struktury, povrchu, objevuje vlastnosti a zákonitosti různých materiálů

● začíná vědomě používat techniky prostorové tvorby, modelace, přidáváním a odebíráním

hmoty, vrstvením, kupením

● vnímá smyslové podněty, využívá je ve své tvorbě, uvědomuje si prostorové vztahy, objem,

vlastnosti materiálů: lehkost, křehkost, mohutnost

● seznamuje se postupně se světem výtvarné kultury (prostorové práce, landart, objekty,

instalace), orientuje se a prohlubuje si znalosti základního výtvarného pojmosloví, v diskusi

začíná formulovat vlastní výtvarný názor

● vnímá a reflektuje svou výtvarnou tvorbu a tvorbu svých spolužáků, je schopen dle svých

schopností obhájit svůj názor a vyslechnout názor druhých

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák:

● hledá a samostatně nachází podněty k prostorové tvorbě, využívá impulsy vycházející

z prožitků a pocitů

● poznává a vědomě používá prvky prostorové tvorby jako je tvar, objem, prostor, světlo,

působení barvy, struktury, povrchu, objevuje a využívá vlastnosti a zákonitosti různých

materiálů
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● používá samostatně techniky prostorové tvorby, modelace, přidáváním a odebíráním hmoty,

vrstvením, kupením, prořezáváním

● vnímá diferencovaně a vědomě využívá smyslové podněty ve své tvorbě, inspiruje

se podněty z vnitřního a vnějšího světa, uvědomuje si prostorové vztahy, objem, vlastnosti

materiálů, lehkost, křehkost a jejich opak. Aplikuje je ve své vlastní tvorbě

● seznamuje se světem výtvarné kultury, vývojem výtvarného umění a jeho současností

(prostorové práce, landart, objekty, instalace), prohlubuje znalosti základního výtvarného

pojmosloví, dle svých schopností umí samostatně formulovat vlastní výtvarný názor

● respektuje pluralitu výtvarných a osobních přístupů a názorů, je schopen dle svých

schopností obhájit svůj názor a vyslechnout a respektovat názor druhých, inspiruje

se kulturními a společenskými podněty

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6.3.6 Očekávané výstupy vyučovacího předmětu Keramická tvorba

Základní studium I. stupně

1. – 3. ročník

Žák:

● vyhledá podněty pro keramickou tvorbu, vyjádří kresbou návrh

● využívá formy keramiky jako je reliéf, socha, užitý předmět, uplatňuje prostorovou

představivost

● dodržuje základní technologické postupy práce s keramickou hlínou a využívá základní

nástroje

● vymodeluje základní tvary a samostatně vyválí plát

● vytvoří dutou plastiku, ovládá techniku lepení šlikrem

● uplatňuje základní technologické postupy práce s glazurami
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● seznamuje se postupně se světem výtvarné kultury, (základy sochařství a keramiky), začíná

si utvářet výtvarný názor

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. – 6. ročník

Žák:

● hledá a nalézá podněty pro keramickou tvorbu, samostatně vytváří podrobný návrh a

formuluje ústně svoje myšlenky

● vytváří reliéf a sochu odebíráním a přidáváním hmoty, zhotoví nádobu modelováním z ruky

a sestavením z plátu

● dekoruje tenkostěnný výrobek prořezáváním, rytím a dalšími způsoby

● dbá na přesnost zpracování detailu a modelaci

● orientuje se v technologii a odborných termínech keramické tvorby

● kombinuje vhodně glazury, zvládá techniku glazování štětcem a vyléváním

● chápe a dokáže slovně formulovat postup vypalování v keramické peci

● spolupracuje v týmu na společné prostorové instalaci, reflektuje vlastní tvorbu i tvorbu

ostatních.

● seznamuje se postupně se světem výtvarné kultury (základy sochařství a keramiky),

orientuje se a prohlubuje si znalosti základního výtvarného pojmosloví

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Žák:
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● projeví kreativitu při tvorbě vlastního návrhu a při výběru mezi několika variantami

● pracuje na vlastním projektu a využívá nabitých technologických zkušeností a znalostí

● používá technologický postup ubírání a přidávání hmoty, vnímá a respektuje proporce

● prohlubuje smysl pro detail a modelaci

● kreativně využívá glazování a míchání glazur

● vytočí na hrnčířském kruhu jednoduchou nádobu

● chápe a vlastními slovy popisuje práci s hlínou, s glazurami a průběh vypalování

● spolupracuje na společných projektech s ostatními žáky, na instalaci výstavy

● prezentuje a obhajuje svoji práci

● seznamuje se světem výtvarné kultury, vývojem výtvarného umění a jeho současností

(základy sochařství a keramiky), prohlubuje znalosti základního výtvarného pojmosloví, dle

svých schopností umí samostatně formulovat vlastní výtvarný názor

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6.3.7 Vyučovací předmět Výtvarná tvorba

Charakteristika

Základní studium II. stupně shrnuje všechny praktické předměty základního studia I. stupně

v jeden společný předmět, nazvaný Výtvarná tvorba.

6.3.7.1 Učební plán vyučovacího předmětu Výtvarná tvorba

II. stupeň Týdenní hodinová dotace

Vzdělávací

oblast

Název

předmětu
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

201



Výtvarná

tvorba

Výtvarná

tvorba
3 3 3 3

Celkem v ročníku 3 3 3 3

Celkem v II. stupni 12

Poznámky:

● Výuka probíhá formou skupinového vyučování tzn., že pracují společně žáci různých

ročníků. Tento způsob výuky je povolený ředitelem školy.

● Výtvarná kultura, vyplývající z oblasti recepce a reflexe výtvarného umění, prostupuje celou

výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje

pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací,

asociací a souvislostí. Proto má výtvarná kultura v přípravné výtvarné výchově a v

základním studiu I. a II. stupně volný časový rozsah a není samostatně klasifikována.

6.3.7.2 Očekávané výstupy vyučovacího předmětu Výtvarná tvorba

Základní studium II. stupně

1 – 2. ročník

Žák

● hledá adekvátní vyjadřovací prostředky plošné tvorby při řešení výtvarných problémů

● experimentuje při výtvarné realizaci s různými materiály a postupy malířské, kresebné a

grafické tvorby

● obhájí dle svých schopností svou práci a zároveň naslouchá v diskuzi odlišným názorům

● umí pracovat ve skupině

● využívá znaky a symboly plošné tvorby

● užívá vědomě a cíleně barevné prvky lineární a plošné kompozice

● zpracuje konceptuálně dle svých schopností výtvarný problém

● vnáší do výtvarné práce svůj osobitý přístup
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● využívá prvky plošné tvorby

● pojmenovává dle svých schopností výtvarné postupy a principy plošné tvorby

● vyjádří dle svých možností svůj výtvarný názor, diskutuje o něm

● prezentuje verbálně s pomocí učitele svoji práci

● pojmenovává různé materiály a techniky prostorové a keramické tvorby

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Žák

● experimentuje při výtvarné realizaci s různými materiály a postupy kresebné, malířské a

grafické tvorby

● zvolí při řešení výtvarných problému téma i adekvátní vyjadřovací prostředky plošné tvorby

● pracuje ve skupině

● parafrázuje dle svých schopností umělecké dílo

● nahlíží z různých úhlů ve výtvarné tvorbě na zvolené téma plošné tvorby

● ponoří se dle svých schopností do výtvarné práce, do které vnáší svůj osobitý přístup

● pojmenuje výtvarné postupy a některé principy plošné tvorby

● orientuje se v základech vývoje výtvarného umění

● zajímá se o současné výtvarné dění

● využívá podněty k výtvarné tvorbě v různých oblastech kultury (film, tanec, hudba,

literatura) a vědy – naší i světové

● vyjádří svůj výtvarný názor, obhájí jej a diskutuje o něm

● chápe a přijímá podle svých schopností stanoviska druhých a dokáže se z nich poučit

● prezentuje verbálně svoji práci i práci druhých

● užívá práci s keramickou hlínou a glazurami, vhodně používá různé materiály v rámci

prostorové tvorby

● provede dle svých možností instalaci a adjustaci své výtvarné práce
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● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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7 VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU

Vzdělávací obsah tanečního oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí Taneční tvorba a Recepce

a reflexe tanečního umění.

„Když duše a tělo jsou v nádherné symbióze

a hraje při tom hudba, vznikne tanec.“

7.1 Charakteristika tanečního oboru

V tanečním oboru nabízíme prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexní rozvoj dětí

po stránce tělesné i duševní. Každému žákovi poskytneme takové základy odborného vzdělání,

které mu umožní zapojit se do různých pohybových aktivit nebo se dále vzdělávat v oboru.

Seznamujeme žáky se stavbou lidského těla a zákonitostmi jeho pohybu. Nabízíme získání

orientace v různých oblastech a druzích tance. Dbáme na rozvoj tanečních technik, koordinačních,

silových a vytrvalostních schopností včetně relaxačních technik.

Tanec se rodí z osobnosti. Na tvůrčím procesu se podílí její intelekt vytvářející formu; city dávající

výrazu sílu; tělo, které je nástrojem vnější formy; a duch, nepostižitelný projev lidské bytosti, která

ale všemu dává smysl. To je filozofie kterou následujeme v tanečním oboru.

7.2 Názvy vyučovacích předmětů

Škola definuje vlastní závazný vzdělávací obsah v ŠVP ve vyučovacích předmětech. Názvy

předmětů budou uváděny na vysvědčení.

V 1. a 2. ročníku základního studia I. stupně se vyučuje předmět Taneční a rytmická průprava,

který se od 3. ročníku začíná vyučovat jako předmět Současný tanec. Dalším předmětem tanečního

oboru je předmět Taneční praxe. Všechny ročníky I. a II. stupně základního studia žáci ukončují

veřejným představením.

Výuka v tanečním oboru v ŠVP je uskutečňována v těchto vyučovacích předmětech:

Studijní zaměření Přípravné studium, název předmětu Přípravka

Vyučovací předmět Taneční a rytmická průprava
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Vyučovací předmět Současný tanec

Vyučovací předmět Taneční praxe

7.3 Tabulace učebních plánů a očekávané výstupy

7.3.1 Studijní zaměření Přípravné studium

Charakteristika: Dvouletá Přípravka je organizována kombinací tří projektů.

1) Výchovně vzdělávací projekt napříč obory zvaný Čtyřlístek pro děti ve věku 5 let

2) Přípravka 1

3) Přípravka 2

● Děti se zájmem o taneční aktivity mohou začít v projektu Čtyřlístek ve věku 5 let.

● Nastoupí-li žák do naší školy v předškolním věku, absolvuje dvouletou přípravu. První rok

ve Čtyřlístku, druhý rok v Přípravce 2.

● Nastoupí-li žák do naší školy ve věku 5 – 6 let, absolvuje Přípravku 1 a 2.

● Nastoupí-li žák do naší školy ve věku 6 – 7 let, absolvuje Přípravku 2.

● Uvedený věk se vždy počítá ke dni 1. září daného roku.

7.3.1.1 Učební plány studijního zaměření Přípravné studium

Název předmětu
Týdenní hodinová

dotace/ I. pololetí

Týdenní hodinová

dotace/ II. pololetí
Poznámka

Čtyřlístek

Přípravka 1, 2
1 – 2 1 – 2

maximálně 15 dětí

ve skupině

Celkem 1 – 2 1 – 2

Poznámka:

● Výuka ve skupině maximálně 15 žáků (pokud se tuto skupinu podaří vytvořit).

● Žáci jsou přijímáni na základě přihlášek a na základě přijímacího řízení.
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7.3.1.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Přípravné studium

Čtyřlístek

Žák

● zvládá základní polohy

● se orientuje v prostoru

● napodobí kolébku, převaly a přípravu na stoj na lopatkách

● prozkoumá přísunný krok, poskočný krok

● zohledňuje přeběh, běh, rychlou chůzi a rytmizovaný běh

● rozpoznává tempa, hudební zvuk vysoko, nízko, dynamiku silně – slabě

● předvede dětské taneční hry na lidové písně

● vnímá napětí a uvolnění v těle a dokáže jej provést

● zúčastňuje se veřejných vystoupení

Přípravka

Žák

● rozpoznává správné, tzv. zdravé držení těla

● rozlišuje pohyb z místa a použije druhy chůze, běh, poskok, krok stranou

● se orientuje v prostoru

● uvědomuje si půdorysné dráhy a rozmístění v prostoru

● tvoří dvojice, trojice, skupinu, zástup, řadu, kruh

● zvládá volné rozestoupení čelem k učiteli

● rozpoznává tempa, hudební zvuk vysoko, nízko, dynamiku silně–slabě, předehru mezihru

a dohru

● napodobí kotoul vpřed, vzad, převal, sud, vzpor klečmo, čertíka

● zohledňuje dětské taneční hry, písně a říkanky

● ztvární improvizačně jednoduché zadání

● vnímá pohyb celého těla v prostoru při spolupráci s ostatními

● využije rekvizity
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● zúčastňuje se veřejných vystoupení

7.3.2 Učební plány vyučovacích předmětů základního studia I. a II. stupně

I. stupeň Týdenní hodinová dotace

Název

předmětu

1.

ročník

2.

ročník

3.

ročník

4.

ročník

5.

ročník

6.

ročník

7.

ročník

Taneční a

rytmická

průprava

2 2

Současný

tanec
1 1,5 1,5 2 2

Taneční

praxe
1 1,5 1,5 2 2

Celkem

v ročníku
2 2 2 3 3 4 4

Celkem

v  I. stupni
20

Poznámky:

● Všechny předměty jsou vyučovány v blocích z důvodu ucelenosti výchovně vzdělávacího

procesu.

● Na konci každého ročníku I. stupně žák ukončí studium kolektivním veřejným vystoupením.

● Taneční kultura, vyplývající z oblasti recepce a reflexe tanečního umění, prostupuje celou

výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje

pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací,
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asociací a souvislostí. Proto má taneční kultura v přípravné taneční výchově a v základním

studiu I. a II. stupně volný časový rozsah a není samostatně klasifikována.

II. stupeň Týdenní hodinová dotace

Název

předmětu
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Současný tanec 1,5 1,5 1,5 1,5

Taneční praxe 1,5 1,5 1,5 1,5

Celkem

v ročníku
3 3 3 3

Celkem

ve II. stupni
12

Poznámky:

● Všechny předměty jsou vyučovány v blocích z důvodu ucelenosti výchovně vzdělávacího

procesu.

● Na konci každého ročníku II. stupně žák ukončí studium kolektivním veřejným

vystoupením.

● Taneční kultura, vyplývající z oblasti recepce a reflexe tanečního umění, prostupuje celou

výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem, člověkem a uměním, sleduje

pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia jde o hledání inspirací,

asociací a souvislostí. Proto má taneční kultura v přípravné taneční výchově a v základním

studiu I. a II. stupně volný časový rozsah a není samostatně klasifikována.

7.3.3 Očekávané výstupy vyučovacích předmětů základního studia I. stupně

1. a 2. ročník
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Vyučovací předmět Taneční a rytmická průprava

Žák

● zvládá průpravné cviky v přízemních polohách (lehy, sedy, kleky, protažení trupu, kroužení)

● zná správné držení těla v základních pozicích

● rozezná pozice (I. + II.) nohou – vytočené i paralelní

● pracuje s dolní a horní končetinou ve švihovém a vedeném pohybu

● poznává pohyby páteře (úklon, záklon, předklon..)

● používá při pohybu z místa plynulou chůzi a běh vpřed a vzad v různém tempu

● se v prostoru pohybuje ve dvojicích, trojicích nebo volné skupině žáků, v přímých a oblých

drahách, užije řadu, kruh, zástup, kruh a diagonálu

● předvede poskočný krok, cval vpřed, bočně i s otočením na místě i v prostoru, procvičuje je

a zdokonaluje

● zvládá cvičení obratnosti (kotoul vpřed, vzad, vzpor klečmo, svíčka..)

● zvládá volné rozestoupení různými směry

● zapojuje do tance rekvizitu a dokáže vyjádřit pocit/náladu nebo zadaný námět

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Vyučovací předmět Současný tanec

Žák

● uplatňuje správné držení těla v polohách v pohybu na místě i z místa, ve skupině

● praktikuje  ovládání jednotlivých částí těla, tak aby byl pohyb harmonický

● vyjádří pohybem prostorové cítění

● zvládá základní prvky tanečních her a lidových tanců (pérování, podřepy, podupy, potlesky)

● užívá koordinaci horních a dolních končetin

● uplatní švihovou techniku paží, trupu a dolních končetin

● užívá základní prvky českých lidových tanců (krok poskočný, dvojposkočný, sousedský,

polkový, patošpičkový..)
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● vnímá hudební doprovod a reaguje na změny tempa

● provede krátké pohybové vazby v různých pozicích

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. – 4. ročník

Vyučovací předmět Taneční praxe

Žák

● uvědomuje si správné držení těla a uplatňuje je v improvizaci a tvorbě

● využívá pohybové a vyjadřovací schopnosti, smysl pro vzájemnou souhru a práci ve skupině

● rozvine pohybovou fantazii na základě improvizace

● pohybově se vyjádří na zadané téma a vlastní náměty

● svůj výkon zhodnotí

● pracuje v kolektivu/skupině a podílí se na společné tvorbě

● uplatňuje prostorové a hudební cítění

● využije zvolenou rekvizitu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Vyučovací předmět Současný tanec

Žák

● dodržuje zásady optimálního postavení těla při provádění pohybových úkolů

● podle svých možností interpretuje delší pohybové vazby na místě i na volnosti

s přecházením do různých poloh a doprovází je švihovými pohyby paží, trupu a dolních

končetin

● využívá základní znalosti o anatomii pohybu

● provede daný pohybový motiv v různém tempu a dynamice

● vnímá pulzaci pohybu
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● používá kreativní přístup při tvorbě vlastních i zadaných tanečních témat v rámci

improvizace

● vytvoří krátké pohybové vazby na základě zadaných pohybových prvků a rytmu

● prezentuje choreografickou tvorbu pedagoga

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Vyučovací předmět Taneční praxe

Žák

● interpretuje zadaný pohybový úkol

● ohodnotí vlastní projev z hlediska správného držení těla, dynamiky pohybu, hudby a rytmu

● rozpozná kultivovaný pohyb, uplatní bezprostřední emoce a pravdivý projev ve vlastní i cizí

choreografii

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Vyučovací předmět Současný tanec

Žák

● pracuje s rovnováhou

● zvládá techniku jednotlivých prvků současných technik

● koordinuje pohyb dolních, horních končetin a hlavy

● využívá prostor a pracuje s hudební předlohou

● využije hudební motiv

● zohledňuje a uplatní vlastní pohybové možnosti

● orientuje se v hudební předloze a pohybově ji vyjádří

● rozliší vybrané techniky současného tance a uplatní jejich základní principy
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● zhodnotí obsah choreografického díla

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Vyučovací předmět Taneční praxe

Žák

● rozvine vyjadřovací schopnosti

● uplatňuje pohybovou paměť

● uvědomuje si principy prováděného pohybu

● uplatňuje principy prováděného pohybu ve svém pohybovém vyjádření

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Vyučovací předmět: Taneční praxe

Žák

● interpretuje probrané pohybové prvky a vazby ve všech přízemních polohách, u tyče, na

volnosti i v pohybu z místa s důrazem na uvědomělý centrální pohyb

● uplatňuje a vědomě rozvíjí své pohybové možnosti a zároveň odstraňuje nedostatky

● zvládá točení a velké skoky v prostorových vazbách

● používá odbornou taneční terminologii

● zvládá základní prvky u tyče i na volnosti a základní pózy

● reaguje pohybem na střídání pravidelných a nepravidelných rytmů v polyrytmik

● vyjadřuje se vlastním pohybem, udrží vnitřní rytmus

● předvede samostatně vypracovanou kompozici

● propojuje koordinaci, pohybovou paměť, stabilitu, orientaci v prostoru, skokovou a rotační

techniku v pohybových vazbách
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● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Vyučovací předmět Současný tanec

Žák

● rozvine  tvůrčí myšlení

● zohledňuje upřímnost a původnost pohybu

● předvede výstup na dané téma se svým osobním nápadem

● užije získaných dovednosti

● spolupodílí se na tvorbě choreografie – záměrně užívá prvky záměrně

● předvede pravdivý výraz

● chápe téma choreografie, hodnotí své dílčí výsledky i práci ostatních

● zorganizuje svou individuální práci a zároveň se zapojuje do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7.3.4 Očekávané výstupy vyučovacích předmětů základního studia II. stupně

1. – 3. ročník

Vyučovací předmět Současný tanec

Žák

● zohledňuje pohyb nejen jako fyzickou aktivitu, ale i jako součást životní filozofie a

životního stylu

● provede analýzu a syntézu pohybu

● vnímá vnější, vnitřní prostor, dynamiku a čas

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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1. – 3. ročník

Vyučovací předmět Taneční praxe

Žák

● vytváří variace z různých tanečních technik

● dokáže ohodnotit vlastní výkon i výkon druhých - analyzuje

● improvizuje na zadané téma a vkládá do tance výraz i emoce

● uplatňuje znalosti v kolektivní práci

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Vyučovací předmět Současný tanec

Žák

● orientuje se v různých oblastech tanečního umění

● užívá odborné názvosloví

● vytváří si svůj pohybový slovník

● zvládá technicky i obsahově složitější taneční úkoly

● využívá všech získaných pohybových dovedností a zkušeností

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Vyučovací předmět Taneční praxe

Žák
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● uplatňuje samostatně vlastní choreografii

● se zpětnou vazbou zhodnotí slovním vyjádřením choreografické dílo

● tvořivě pracuje se zvoleným tématem(námětem) v hlubším kontextu

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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8 VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

Vzdělávací obsah literárně-dramatického oboru je členěn do dvou vzájemně provázaných oblastí –

první oblast je nazvaná Interpretace a tvorba, druhá oblast má název Recepce a reflexe.

„Nejlepší divadlo je takové, kde divák chce vstát a hrát spolu s herci.“

Alexander Granach

8.1 Charakteristika literárně dramatického oboru

Záměrem oboru je, na základě integrovaných celků a projektů z obou vzdělávacích oblastí,

nabídnout dětem tvůrčí aktivity směřující k rozvíjení vědomostí, dovedností a postojů ve čtyřech

základních rovinách a to v rovině osobnostně sociální, psychosomatické, verbální a kreativní.

V I. stupni základního studia se žáci seznámí se všemi souvisejícími rovinami, naučí se potřebné

dovednosti a vědomosti. Žáci budou spolupracovat s dalšími obory a zapojovat se do kulturního

života obce.

V II. stupni základního studia dojde ke specializaci podle zájmu a schopností jedince i podle

zaměření společných projektů.

V literárně-dramatickém oboru budeme v průběhu studia sledovat čtyři základní směry:

Duhový klíč duše

Směr osobnostně sociální, komunikativní, etický, kultivující osobnost

Duhový klíč těla

Směr výrazově pohybový, rozvíjející nonverbální techniky a vztah k prostoru a hmotě

Duhový klíč slova

Směr mluveného slova, techniky řeči, jazykové vybavenosti a interpretační sdělnosti

Duhový klíč mysli a srdce

Směr tvořivosti, uměleckého cítění, fantazie a schopnosti improvizace
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8.2 Názvy vyučovacích předmětů

Škola definuje vlastní závazný vzdělávací obsah v ŠVP ve vyučovacích předmětech. Názvy

předmětů budou uváděny na vysvědčení.

V 1. a 2. ročníku základního studia I. stupně se vyučuje předmět Dramatická průprava, na který

od 3. ročníku navazují předměty Tvořivá dramatika a Umělecký přednes. V základním studiu II.

stupně dojde ke sloučení učiva předmětů I. stupně do předmětu s názvem Dramatická tvorba.

Všechny předměty obsahují kolektivní i sólovou složku.

Všechny ročníky I. a II. stupně základního studia žáci ukončují veřejným představením.

Výuka v literárně-dramatickém oboru v ŠVP je uskutečňována v těchto vyučovacích předmětech:

Studijní zaměření Přípravné studium, název předmětu Přípravka

Vyučovací předmět Dramatická průprava

Vyučovací předmět Tvořivá dramatika

Vyučovací předmět Umělecký přednes

Vyučovací předmět Dramatická tvorba

8.3 Tabulace učebních plánů a očekávané výstupy

8.3.1 Studijní zaměření Přípravné studium

Charakteristika: Dvouletá Přípravka je organizována kombinací tří projektů.

1) Výchovně vzdělávací projekt napříč obory zvaný Čtyřlístek pro děti ve věku 5 let

2) Přípravka 1

3) Přípravka 2

● Děti se zájmem o výtvarné aktivity mohou začít v projektu Čtyřlístek ve věku 5 let.
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● Nastoupí-li žák do naší školy v předškolním věku, absolvuje dvouletou přípravu. První rok

ve Čtyřlístku, druhý rok v Přípravce 2.

● Nastoupí-li žák do naší školy ve věku 5 – 6 let, absolvuje Přípravku 1 a 2.

● Nastoupí-li žák do naší školy ve věku 6 – 7 let, absolvuje Přípravku 2.

● Uvedený věk se vždy počítá ke dni 1. září daného roku.

8.3.1.1 Učební plány studijního zaměření Přípravné studium

Název předmětu
Týdenní hodinová

dotace/ I. pololetí

Týdenní hodinová

dotace/ II. pololetí
Poznámka

Čtyřlístek

Přípravka 1, 2
1 – 2 1 – 2

maximálně 10 dětí

ve skupině

Celkem 1 – 2 1 – 2

Poznámky:

● Výuka ve skupině maximálně 10 žáků (pokud se tuto skupinu podaří vytvořit).

● Žáci jsou přijímáni na základě přihlášek a na základě přijímacího řízení.

8.3.1.2 Očekávané výstupy studijního zaměření Přípravné  studium

Čtyřlístek

Žák

● zahraje jednoduché rytmy na Orffovy nástroje

● v básních a písních ovládá tempo a hlasitost hlasového projevu

● spolupracuje s druhým při jednoduchých hrách

Přípravka
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Žák

● žák zvládá pravidla hry a spolupráci s druhými

● je schopen ovládat své tělo a orientovat se v prostoru

● zvládá základy správné mluvy, ovládá hlasitost projevu

● učí se používat fantazii, využívat své hravosti

8.3.2 Učební plány vyučovacích předmětů základního studia I. a II. stupně

I. stupeň Týdenní hodinová dotace

Název

předmětu

1.

ročník

2.

ročník

3.

ročník

4.

ročník

5.

ročník

6.

ročník

7.

ročník

Dramatická

průprava
2 2

Tvořivá

dramatika
2 2 2 2 2

Umělecký

přednes
1 1 1 1 1

Celkem

v ročníku
2 2 3 3 3 3 3

Celkem

v I. stupni
19

Poznámky:

● Na konci každého ročníku I. stupně žák ukončí studium kolektivním veřejným vystoupením.

● V předmětu Umělecký přednes mohou být vyučování žáci v počtu 2 – 5 žáků v hodině.
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● Literárně-dramatická kultura, vyplývající z oblasti recepce a reflexe literárně-dramatického

umění, prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem,

člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia

jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má literárně-dramatická kultura v

přípravné literárně-dramatické výchově a v základním studiu I. a II. stupně volný časový

rozsah a není samostatně klasifikována.

II. stupeň Týdenní hodinová dotace

Název

předmětu
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník

Dramatická

tvorba
3 3 3 3

Celkem

ve II. stupni
12

Poznámky:

● Na konci každého ročníku II. stupně žák ukončí studium kolektivním veřejným

vystoupením.

● V předmětu Umělecký přednes mohou být vyučování žáci v počtu 2 – 5 žáků v hodině.

● Literárně-dramatická kultura, vyplývající z oblasti recepce a reflexe literárně-dramatického

umění, prostupuje celou výukou – nabízí prožitky, porovnává vztahy mezi životem,

člověkem a uměním, sleduje pohyb uvnitř žánrů a napříč historií. Na všech stupních studia

jde o hledání inspirací, asociací a souvislostí. Proto má literárně-dramatická kultura

v přípravné literárně-dramatické výchově a v základním studiu I. a II. stupně volný časový

rozsah a není samostatně klasifikována.
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8.3.3 Očekávané výstupy vyučovacích předmětů základního studia I. stupně

1. ročník

Vyučovací předmět Dramatická průprava

Žák

● zvládá své emoce při hře, učí se prohrávat a vyhrávat a hledá své místo v kolektivu

● uvědomuje si své tělo jako vyjadřovací prostředek, zvládá zastavení pohybu

● umí si hrát s melodií řeči, s dynamikou a s rytmem

● nebojí se vyjadřovat emoce a tvořivě rozvíjet prožitky

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. ročník

Vyučovací předmět Dramatická průprava

Žák

● zapojuje se do složitějších her, přizpůsobuje se změněným okolnostem

● zvládá základy pantomimy a správného držení těla

● zvládá jazykolamy a stavbu vyjadřování v mluveném i písemném projevu

● zvládá práci s jednoduchou zástupnou rekvizitou při improvizaci

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Vyučovací předmět Tvořivá dramatika

Žák
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● je schopen v modelových situacích hledat řešení problémů

● umí jednoduchými pohybovými prostředky charakterizovat osoby nebo zvířata

● používá hlas k vyjádření emocí a jejich změn

● vytváří sám etudy obsahově i formálně

● zvládá volbu prostředků pro sdělení

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

3. ročník

Vyučovací předmět Umělecký přednes

Žák

● čte poezii i prózu a umí si vybrat vhodný text k interpretaci

● umí vědomě používat hlas

● je schopen konstruktivní kritiky

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Vyučovací předmět Tvořivá dramatika

Žák

● přizpůsobuje své jednání potřebám skupiny a je schopen prosociálního jednání

● zvládá pantomimické a taneční prvky, umí pracovat s prostorem a předmětem

● zvládá interpretaci uměleckého textu

● vytváří složitější etudy, improvizace a modelové situace
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● zvládá přirozenost a pravdivost projevu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Vyučovací předmět Umělecký přednes

Žák

● čte s porozuměním světovou literaturu a monology

● interpretuje citlivě texty odpovídající věku

● účastní se recitačních soutěží

● umí pracovat s hlasitostí, intonací, barvou hlasu a rytmem

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník

Vyučovací předmět Tvořivá dramatika

Žák

● zvládá účast v psychologických hrách, pracuje na rozvoji a poznání své osobnosti

● umí pracovat s hudbou, kterou uměleckými pohybovými prostředky vyjadřuje

● interpretuje a hodnotí cizí i vlastní umělecký text

● umí vytvořit jednoduchou dramatizaci, napsat krátký příběh

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

5. ročník
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Vyučovací předmět Umělecký přednes

Žák

● recituje v partnerských kompozicích

● umí zpracovat divadelní monolog

● zvládá techniku řeči a výrazu

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Vyučovací předmět Tvořivá dramatika

Žák

● dokáže přijímat kritiku a konstruktivně kritizovat

● vytváří choreografie a učí se novým pohybovým technikám, pracuje s loutkou

● literárně tvoří, recituje, zvládá dynamiku, rytmus, melodii a zabarvení řeči

● zvládá neilustrativní charakterizaci, orientuje se v historii divadla a v žánrových specifikách

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

6. ročník

Vyučovací předmět Umělecký přednes

Žák

● píše vlastní texty

● umí poradit mladším spolužákům při interpretaci textu

● rozlišuje interpretaci podle žánrů

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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7. ročník

Vyučovací předmět Tvořivá dramatika

Žák

● je schopen pomáhat druhým a vést mladší žáky

● má pod kontrolou své tělo a umí vyjadřovat emoce různými pohybovými technikami

● pokouší se o autorskou tvorbu a její interpretaci, zaujímá vlastní postoje k textům

● zvládá základy jednoduché dramaturgie a režie, volbu prostředků v různých žánrech

● zvládne zorganizovat svou individuální práci a zároveň zvládne zapojení do kolektivní práce

v souvislostech kulturních, regionálních, uměleckých, společenských a sociálních

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

7. ročník

Vyučovací předmět Umělecký přednes

Žák

● zvládá umělecký přednes

● veřejně recituje a věnuje se i vlastní tvorbě

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

8.3.4 Očekávané výstupy vyučovacích předmětů základního studia II. stupně

1. ročník

Vyučovací předmět Dramatická tvorba

Žák
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● zvládá základy psychologie osobnosti, umí pracovat s psychologickými hrami a testy,

respektuje zvláštnosti druhých

● zvládá využití těla k charakterizaci a vyjádření emocí

● umí vyhledat v textu téma, pracovat s ním a totéž i zhodnotit u druhých

● zabývá se vlastní autorskou tvorbou, zvládá složitější improvizační techniky a hereckou

techniku

● zkoumá individuálně texty české i světové literatury

● zkoumá texty divadelní literatury

● zohledňuje schopnost interpretovat s vlastním názorem poezii, prózu a monology či dialogy

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

2. – 3. ročník

Vyučovací předmět Dramatická tvorba

Žák

● přijímá vlastní osobnost, respektuje osobnost druhých, trénuje techniky rozhovoru, zabývá

se úlohou osobnosti v umění, aktivně pracuje na vlastním seberozvoji

● zvládá pantomimu, výrazový tanec, vztah k prostoru, práci se zástupnou rekvizitou a

loutkou, studuje tělesné vyjadřovací prostředky v běžné komunikaci a je schopen je

vyhodnotit

● zvládá řízenou debatu a základy rétoriky, studuje hlasové projevy, paralingvistiku a je

schopen je vyhodnotit

● zvládá hereckou, režijní a dramaturgickou praxi

● pracuje individuálně na všech textech české, světové literatury a literatury divadelní

● interpretuje s vlastním názorem poezii, prózu a monology či dialogy
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● analyzuje výkony jiných a konstruktivně vede mladší spolužáky

● vede řízenou debatu a ovládá pravidla verbální i neverbální komunikace

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce

4. ročník

Vyučovací předmět Dramatická tvorba

Žák

● kompletuje a uzavírá své zkušenosti a zužitkovává je k přípravě absolventského vystoupení

● je schopen ovládat sám sebe a respektovat druhé

● je schopen ovládat své tělo

● je schopen ovládat svůj hlas a nakládat se slovy

● je schopen toho všeho tvořivě využít v práci nebo v životě a obohacovat sebe i okolí

● užívá vědomě základní hygienické a psychohygienické podmínky v prostoru svého působení

za účelem kvalitně a správně odvedené práce
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9 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

● Žákům, kteří prokážou mimořádné nadání a vynikající výsledky ve vzdělávání, škola nabízí

individualizaci vzdělávacího obsahu, rychlejší a širší postup ve výuce.

● Učitel vypracuje individuální studijní plán žáka, plán je součástí dokumentace žáka a je

schválen ředitelem školy.

● Individuální studijní plán je vypracován na základě žádosti rodičů s potvrzením

pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Prodloužení této výjimky na další školní rok je

provedeno na základě nové žádosti s potvrzením PPP.

● U žáků VO, TO, LDO, kde neprobíhají postupové zkoušky, rozhodne o prodloužení výjimky

ředitel na návrh učitele. Ředitel školy vede přesný seznam žáků s těmito výjimkami

s odůvodněním PPP a se souhlasem rodičů.

● Mimořádně talentované žáky škola připravuje na soutěže, je možné pro ně vyjednat

konzultace na školách vyššího typu, připravují se ke studiu na vyšších uměleckých školách.

Pro žáky, kteří se rozhodli studovat na konzervatoři nebo vysoké škole s uměleckým

zaměřením škola organizuje mimořádné hodiny přípravy.
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10 HODNOCENÍ ŽÁKŮ

10.1 Zásady hodnocení žáků

● Do hodnocení patří všechny aktivity žáka, každý jeho kladný, ale i záporný počin

ve vyučovací hodině i mimo ni.

● Při hodnocení se přihlíží k věkovým a osobnostním zvláštnostem žáka, k sociálnímu zázemí

žáka, ke zdravotním a jiným problémům.

● Jakékoliv hodnocení je žákům osobně sděleno, průběžně jsou informováni rodiče.

● Žáci jsou vedeni k sebehodnocení a sebekontrole.

● Je zohledněna obtížná rodinná situaci některých žáků (rozvod rodičů aj.) dočasně

zmírněným hodnocení.

● Vyučující všech předmětů seznámí žáky i jejich zákonné zástupce s pravidly a podmínkami

klasifikace.

● Vyučující při hodnocení dodržuje zásady pedagogického taktu, hodnotí objektivně a

spravedlivě, bez rozdílu pohlaví a rasy.

● Vyučující hodnotí především to, co žák umí, nesnaží se nacházet za každou cenu mezery ve

vědomostech a praktických dovednostech žáka.

10.2 Způsob hodnocení žáků

10.2.1 Klasifikace

● Na vysvědčení klasifikace probíhá známkami: 1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – uspokojivý,

4 – neuspokojivý.

● Celková klasifikace znamená: a) prospěl s vyznamenáním, b) prospěl, c) neprospěl (v

souladu s platnou Vyhláškou o ZUŠ).

● Ke klasifikaci výborný vyžadujeme splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku, zvýšenou

aktivitu, samostatnost, spolehlivost, domácí přípravu, účast v soutěži, veřejná vystoupení.

● Ke klasifikaci chvalitebný je nutné splnit vzdělávací obsah daného ročníku, být spolehlivý,

cílevědomý a účastnit se veřejných vystoupení.

● Ke klasifikaci uspokojivý je nutné splnit vzdělávací obsahu daného ročníku.
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● Klasifikace neuspokojivý znamená nesplnění vzdělávacího obsahu předmětu.

● Klasifikace neuspokojivý v kterémkoli předmětu znamená vyloučení žáka.

● Klasifikace v hodinách a v hudební nauce je však pětistupňová.

● Běžnou klasifikaci může nahradit i slovní hodnocení.

● Známka na vysvědčení vyjadřuje spojení známek z hodin i z hodnocení aktivity, iniciativy,

samostatnosti a přihlíží i k výsledku postupové zkoušky.

● V hudebním oboru je žák hodnocen v žákovském sešitu alespoň 1 x  v měsíci.

● V hudební nauce v 1. až 5. ročníku se klasifikuje po celý rok.

● U starších žáků v 6. a 7. ročníku HN je hodnocena aktivita, iniciativa, samostatnost,

spolehlivost a docházka.

● Žáci VO, TO, LDO jsou klasifikováni v žákovském sešitě minimálně jednou za měsíc, jejich

výkony jsou slovně hodnoceny na každé hodině. Pololetní a výroční klasifikaci odvozují

učitelé od splnění vzdělávacího obsahu daného ročníku.

● Žák není klasifikován, pokud nemá splněnou alespoň 50% docházku za dané pololetí.

V tomto případě je nutné žáka komisionálně přezkoušet v předem určeném termínu.

● Žák prospěl s vyznamenáním, jestliže je z hlavního předmětu hodnocen stupněm prospěchu

1 – výborný, v žádném povinném předmětu není hodnocen stupněm prospěchu horším než 2

– chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

● Není-li stanoven hlavní předmět, prospěl žák s vyznamenáním, jestliže není hodnocen v

žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný a průměr

stupňů prospěchu z povinných předmětů nemá vyšší než 1,5.

● Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm prospěchu

4 – neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

● Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4

– neuspokojivý nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

● Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy

pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno

nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka

hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho
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hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do

konce měsíce srpna příslušného školního roku.

● Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným

způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené

vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

10.2.2 Vysvědčení

● Vysvědčení za 1. pololetí dostávají žáci ve formě opisu, výroční vysvědčení na předepsaném

blanketu za obě pololetí.

● Nelze-li žáka klasifikovat ze závažných objektivních příčin za 1. pololetí, provedeme

klasifikaci nejpozději do konce 2. pololetí. Nelze-li žáka klasifikovat ze závažných

objektivních příčin za 2. pololetí, provedeme klasifikaci nejpozději do konce měsíce září.

● Žáci přípravných ročníků všech oborů dostávají na konci školního roku Potvrzení.

10.2.3 Postupová zkouška

● Před koncem každého školního roku vykonají všichni žáci hudebního oboru postupovou

zkoušku.

● Postupové zkoušky hodnotí nejméně tříčlenná komise složená z učitelů daného nebo

příbuzného předmětu.

● Známky se stanovují dohodou mezi členy komise. Zapisují se do protokolu a žákovského

sešitu.

● Úspěšné vykonání postupové zkoušky je podmínkou postupu do vyššího ročníku.

● Známka z postupové zkoušky nezakládá nutně na známku na vysvědčení. Konečné

rozhodnutí při stanovení známky na vysvědčení je na učiteli.

● Pokud žák nemůže ze zdravotních důvodů vykonat postupovou zkoušku, může ředitel na

návrh a zodpovědnost učitele povolit odklad.
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10.3 Podklady pro hodnocení

10.3.1 Podklady pro hodnocení a klasifikaci

● V praktické výuce hlavního oboru získávají vyučující podklady pro hodnocení a klasifikaci

především soustavným pozorováním žáka a sledováním jeho výkonu v hodině, včetně

připravenosti na výuku, s přihlédnutím k vrozeným dispozicím, k zájmu o obor, k

momentální zdravotní indispozici, popř. k jiným závažným problémům.

● V teoretické výuce získávají vyučující podklady různými druhy zkoušek: písemnou, ústní,

praktickou formou a následnou analýzou výsledků jeho různých činností.

10.3.2 Shromažďování podkladů pro hodnocení a klasifikaci

● Písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel na celé pololetí tak, aby nedošlo k

nadměrnému hromadění v obdobích před klasifikací.

● Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci průkazným způsobem tak,

aby mohl doložit správnost celkové klasifikace i způsob získání známek. Písemné práce se

archivují podobu jednoho roku.
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11 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

POTŘEBAMI

Škola je otevřená všem, kteří prokážou nezbytné předpoklady potřebné pro přijetí do kteréhokoli

uměleckého oboru. Škola jim vytvoří takové podmínky, aby mohli plnit vzdělávací obsahy

obsažené v ŠVP s ohledem na jejich možnosti a potřeby. Jedná se o žáky se zdravotním postižením,

zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním.

Zásady vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

● Diagnostika probíhá vždy ve spolupráci s rodiči prostřednictvím školských poradenských

zařízení (PPP, SPC).

● Podmínkou k zařazení do tohoto programu je žádost rodičů s předložením odborného

posudku z poradenského nebo lékařského pracoviště.

● Práce se žáky všech tří kategorií, konkrétně tedy kategorie – zdravotní postižení, zdravotní

znevýhodnění a sociální znevýhodnění, má individuální charakter.

● Učitel vytvoří pro žáka se speciálními vzdělávacími potřebami individuální studijní plán.

● Plán je vytvořen tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky

formulovanými v RVP ZUV a skutečnými možnostmi žáka.

● Plán schvaluje ředitel školy.

● Plán je variabilní a respektuje možné odlišnosti ve vývoji obtíží.

● Na závěr školního roku vykoná žák HO postupovou zkoušku na své úrovni, za odpovídající

úroveň ručí učitel.

● Na vysvědčení je žák buď klasifikován, nebo slovně hodnocen.

● V katalogu o průběhu vzdělávání musí být uvedeno, že žák v daném období pracoval podle

individuálního studijního plánu.

● Ředitel školy vede přesný seznam těchto výjimek s odůvodněním a souhlasem rodičů.

Podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
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● Vedení školy i učitel musí mít informace o potížích a zvláštnostech žáků již při přijímacím

řízení.

● Rodič nebo zákonný zástupce rovněž informuje o vzniku mimořádné situace.

● Škola v případě nutnosti v případě nutnosti kontaktuje pracovníky PPP, SCP, lékaře nebo

psychology.

● Škola vytváří podnětné a vstřícné prostředí, a tím umožňuje žákům přístup do všech oborů.
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12 PLATNOST DOKUMENTU

Od 1. 9. 2012

K úpravám bude docházet 1x do roka, vždy s platností od 1. 9. dalšího roku.
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