Školní vzdělávací program
Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou

„Kdo (si) hraje, nezlobí“
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1. Identifikační údaje

-

název školy:
adresa školy:
IČO:
jméno a příjmení ředitele:
kontakty:

Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou
Letecká 441, 252 66 Libčice nad Vltavou
70964190
Vladimír Kliment
telefon: 233 930 574, 736 600 358
mail: info@zuslibcice.cz
www stránky: www.zuslibcice.cz

zřizovatel:
-

název:
adresa:
kontakty:

Město Libčice nad Vltavou
Nám. Svobody 90
233 101 651, www.libcice.cz
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2. Charakteristika školy


Počet oborů, velikost
Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou je čtyřoborová. Vyučuje oboru hudebnímu, výtvarnému, tanečnímu a literárně – dramatickému na pěti
místech poskytovaného vzdělávání. Maximální povolené kapacita školy je 420 žáků a bývá zpravidla naplněna.

2.2

Historie a současnost
Základní umělecká škola Libčice nad Vltavou byla založena v roce 1950 a vyučovala žáky zpočátku pouze v hudebním oboru. Postupem doby se
rozrostla i o obory výtvarný, taneční a nakonec literárně – dramatický. Zároveň se rozšiřovala o nová místa poskytovaného vzdělávání v tomto pořadí:
Velké Přílepy, Horoměřice a Holubice.

2.3

Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor v současné době sestává z mladších, ale i zkušenějších pedagogů. Věkový průměr pedagogů nepřesahuje výrazně 40 let.
Většina pedagogů je činných v předních českých orchestrech a divadlech a může tak předávat své praktické zkušenosti žákům naší školy.
Členové sboru si průběžně doplňují vzdělání dle potřeb organizace.

2.4

Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce
Škola spolupracuje s okolními uměleckými školami (festivaly, soutěže), s okolními pěveckými sbory (Scandula Libčice nad Vltavou ), s okolními
základními a mateřskými školami , pořádá letní výtvarné a hudební dílny.
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2.5

Vybavení školy a její podmínky
Škola je vybavena pro výuku v hudebním, výtvarném, tanečním i literárně – dramatickém oboru takto:
obor hudební: škola vlastní veškeré vyučované hudební nástroje (s možností zapůjčení)
učebny hudebních nauk jsou vybaveny audiotechnikou a výukovými hudebními programy v noteboocích
disponuje odhlučněnou učebnou bicích nástrojů
sál je vybaven audiotechnikou, promítacím zařízením a plátnem
škola vlastní ozvučovaní aparaturu
v každé učebně je klavír nebo pianino
obor výtvarný: samostatná učebna pro výuku VO
vybavení: elektrická pec, hrnčířský kruh, lis, malířské stojany, veškeré
pomůcky pro výtvarnou tvorbu
obor taneční:

sál se zrcadly a madly, audio a videotechnika
běhoun, základní cvičné nářadí
veškeré pomůcky pro výuku TO

obor literárně – dramatický:
viz obor taneční
kostýmy, paravány, základní divadelní technika (reflektory, výrobník mlhy,
opona, podium)
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3. Zaměření školy a její vize

3.1

Zaměření školy
Spolupráce jednotlivých oborů včetně co největšího propojení všech míst poskytovaného vzdělávání.
Co největší účast školy na kulturním a společenském dění v oblasti její působnosti.
Mimoškolní aktivity nad povinný rámec výuky.
Odborná příprava žáků pro vzdělávání ve středních školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a v konzervatořích, případně pro studium na
vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením.

3.2

Vize školy
Tvorba příznivého emocionálního, pracovního a sociálního klimatu jak mezi žáky, tak mezi pedagogy školy.
Co největší uplatnění (působení) žáků v kolektivních zaměřeních výuky.
Spolupráce s okolními školami, spolky, sdruženími, nadačními fondy atd.
Utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, kultivovaní jejich osobností po stránce umělecké a motivace k celoživotnímu vzdělávání.
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4. Výchovné a vzdělávací strategie
Společné strategie jsou definovány na úroveň celé školy a jsou platné pro všechny umělecké obory
-

co nejvíce motivujeme žáky pro danou činnost pomocí názorných ukázek, možnosti výběru skladeb či techniky, návštěvami koncertů, výstav,
divadelních představení, využíváním dostupných medií
diskutujeme s žákem o jeho názorech nad interpretací díla
uplatňujeme oboustrannou komunikaci mezi pedagogem a žákem a rozvíjíme spolupráci na bázi přátelských vztahů
pedagog se snaží být žákovi svým chováním a vystupováním dobrým příkladem a vzorem
skrze výuku žáků co nejvíce zapojujeme rodiče do vzdělávacího procesu návštěvou hodin výuky, koncertů, mimoškolních aktivit a aktivní
spoluprací s pedagogem při vzdělávání žáka
přesvědčujeme širokou veřejnost o důležitosti vzdělávání v ZUŠ
směřujeme žáka ke vnímání k uměleckým a kulturním hodnotám a k pochopení, že se jedná o důležitou součást jeho života
aktivně přispíváme k vytváření i uchování uměleckých hodnot a k jejich dalšímu předávání
účelně zapojujeme žáka do společných uměleckých aktivit, účastí na koncertech, divadelních představeních, mimoškolních akcích atp.
chceme docílit, aby žák i po opuštění školy nadále zůstal aktivní ve svém oboru a uplatnil se buď v profesionálním, nebo amatérském prostředí
navádíme žáka na uvědomění si jeho odpovědnosti za společné dílo
skrze učitele předáváme žákovi zejména jejich praktické zkušenosti
vedeme žáky, jejich rodiče i veřejnost k pěstování kladného vztahu k umění zvaním na všechny akce školy
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5. Vzdělávací obsah Hudebního oboru
5.1

Studijní zaměření: Přípravná hudební výchova (PHV 1, PHV 2)
Studium pro děti 5 – 7 let, maximální délka studia dva roky

Přípravná hudební výchova
Příprava ke hře na nástroj,
nebo Sborový zpěv

1. ročník
1

2. ročník
1

1*

1

Pozn.*) nepovinný předmět
Pozn.: Žák v prvním roce studia navštěvuje pouze kolektivní výuku, ve druhém roce studia si přibírá hru na zvolený hudební nástroj (viz.školní výstupy přípravných
ročníků jednotlivých studijních zaměření).

PHV 1. ročník
Žák:
-

je schopen poznat výšku tónu
dokáže podle zadání vytleskat jednoduchý rytmus
zvládne zazpívat několik jednoduchých písní
používá k doprovodu Orffovy nástroje

PHV 2. ročník
Žák:
-

zná hudební abecedu
umí zapsat do notové osnovy houslový klíč, hodnoty not a pomlk
je schopen zazpívat dětské písničky s doprovodem i bez něj
9

5.2 Hudební nauka
Pozn..: Předmět hudební nauka se vyučuje v 1. – 5. ročníku v rozsahu jedné hodiny týdně. Docházka do výuky je povinná, v ojedinělých případech může ředitel
školy povolit žákovi individuální studium za podmínky, že žák bude jednou měsíčně navštěvovat konzultační hodiny k výuce hudební nauky.

1. ročník
Žák:
-

se orientuje v notové osnově
ovládá rytmus v základních taktech
chápe pojem půltón a celý tón
zná názvy a funkci jednotlivých posuvek
je schopen číst a psát noty v houslovém klíči v přiměřeném rozsahu

2. ročník
Žák:
-

zná základní vlastnosti tónu
ovládá princip tvoření durových stupnic s křížky a béčky
zná názvy a rozdělení základních intervalů
rozumí hudebním pojmům, jako dynamická znaménka a další
má zvládnutou základní orientaci v basovém klíči
zná základní tempová a dynamická označení
zná společenské zásady chování na koncertech a v divadle

3. ročník
Žák:
-

zná pravidla tvoření paralelních mollových stupnic
umí vytvořit durový a mollový kvintakord
umí přiřadit jednotlivé nástroje do základních skupin
je schopen vytvořit základní intervaly
rozumí pojmům: synkopa, triola, legato, ligatura, staccato, tenuto, portamento
umí zařadit hlavní představitele do období baroka a klasicismu
10

4. ročník
Žák:
-

chápe rozdíl mezi paralelní a stejnojmennou mollovou stupnicí
umí vytvořit odvozené intervaly
zná pravidla tvorby jednotlivých druhů mollových stupnic
ovládá tvoření obratů kvintakordů dur i moll
umí určit tóniku, subdominantu a dominantu ve stupnici
zná další tempová a dynamická označení
umí zařadit hlavní představitele do období romantismu

5. ročník
Žák:
-

se orientuje v durových a mollových stupnicích
umí vytvořit kvintakordy na základních harmonických funkcích
zná dvojité posuvky
umí vytvořit dominantní septakord a jeho obraty
umí transponovat jednoduchou melodii
umí zařadit hlavní představitele 20. století
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5.3

Studijní zaměření: Hra na klavír

Přípravné studium
Pozn.: Výuka probíhá v průběhu studia v PHV 2 v délce jedné vyučovací hodiny.

Žák:
-

umí správně sedět u nástroje
drží správně postavené ruce na klaviatuře
se orientuje v rozsahu pěti prstů pravé i levé ruky
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Učební plán I. a II. stupně
Studijní zaměření: Hra na klavír
Předmět/ročník
Hra na klavír
Hudební nauka
Volitelný předmět:
Skupinová
interpretace*

1
1
1

2
1
1

3
1
1

I.
stupeň
4
1
1

II.
stupeň
5
1
1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pozn. *) Předmět Skupinová interpretace může být vyučován v blocích, respekt. 2 hod. 1×za 14 dní

I.stupeň
1. ročník
Žák:
-

zná názvy bílých kláves a dokáže správně zvolit klávesu dle zapsané noty
dodržuje při hře uvedené hodnoty not
dokáže oddělit hru forte a piano
zvládá odtahový a legatový způsob hry
je schopen orientace v širším rozsahu

2. ročník
Žák:
-

zná správný postup pro nastudování skladby
dokáže odlišit základní dynamické funkce
zvládá základ dynamické nezávislosti rukou
dokáže zahrát jednoduché písně
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3. ročník
Žák:
-

využívá při hře základní návyky a dovednosti (správné sezení u nástroje, uvolnění těla při hře, přirozený tvar ruky, koordinace obou
rukou, orientace na klaviatuře)
používá základní technické prvky (základní úhozy, uvědomělé rytmické cítění, prstová technika na základní úrovni, používání pedálů
podle návodu pedagoga)
se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
je schopen podle individuálních schopností zahrát zpaměti jednoduchou skladbu
vnímá náladu skladby a je schopen tuto náladu vyjádřit elementárními výrazovými prostředky
hraje durové stupnice v protipohybu

4. ročník
Žák:
-

používá při hře vhodně volené agogické změny (ritardando, accelerando)
hraje v dynamické nezávislosti rukou
ovládá pedalizaci podle návodu pedagoga
umí zahrát durové a mollové stupnice dle svých schopností
se aktivně zúčastňuje skupinové interpretace

5. ročník
Žák:
-

zvládá jednodušší melodické ozdoby
hraje akordy v dynamické rovnováze prstů
dokáže odlišit dynamické stupně
používá při přednesu základních výrazových prostředků
se aktivně zúčastňuje skupinové interpretace

6. ročník
Žák:
-

dokáže sám nastudovat lehkou skladbu
správně používá pedál dle sluchové sebekontroly
chápe základní interpretační rozdíly skladeb z různých období
se aktivně zúčastňuje skupinové interpretace
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7. ročník
Žák:
-

propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci
samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
je schopen sluchové sebekontroly
využívá podle stupně své vyspělosti zvukových možností nástroje
interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů po technické, výrazové a obsahové stránce – využívá dynamiku,
tempové rozlišení, vhodnou artikulaci, frázování, agogiku
zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu
se aktivně zúčastňuje skupinové interpretace

II. stupeň
Přípravné studium
-

je určeno žákům, kteří nestudovali studium 1. stupně, studium je jednoleté v rozsahu jedné hodiny týdně

-

umí správně sedět u nástroje
drží správně ruce na klaviatuře
se orientuje v celém rozsahu nástroje
zvládá čtení notového zápisu z houslového a basového klíče

Žák:

1. a 2. ročník
Žák:
-

orientuje se při hře z listu
je schopen hry z akordických značek
zná základy frázování v taneční hudbě
umí používat základní výrazové prostředky
se aktivně zúčastňuje skupinové interpretace
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3. a 4. ročník
Žák:
-

je schopen skloubit veškeré teoretické i praktické znalosti a dovednosti
zvládá hru z listu dle jeho možností
je schopen sám nastudovat a interpretovat přiměřené obtížné skladby
se aktivně účastní skupinové interpretace
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5.4

Studijní zaměření: Hra na kytaru

Učební plán I. a II. stupně
Studijní zaměření: Hra na kytaru
Předmět/ročník
Hra na kytaru
Hudební nauka
Volitelný předmět:
Skupinová
interpretace*

1
1
1

2
1
1

3
1
1

I.
stupeň
4
1
1

II.
stupeň
5
1
1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pozn. *) Předmět Skupinová interpretace může být vyučován v blocích, respekt. 2 hod. 1×za 14 dní
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Hra na kytaru


stupeň

Přípravné studium
Pozn.: Výuka probíhá v průběhu studia v PHV 2 v délce jedné vyučovací hodiny v maximálním počtu dvou žáků v hodině

Žák:
-

ovládá správné sezení u nástroje
ovládá správné postavení obou rukou
ovládá hru na prázdných strunách
dokáže popsat jednotlivé části nástroje

1. ročník
Žák:
-

orientuje se v I. poloze na melodických strunách
zahraje stupnici C dur s akordem C dur a G7
ovládá minimálně dvě jednohlasé melodie
zvládá elementární doprovod

2. ročník
Žák:
-

orientuje se v I. poloze na již i na basových strunách
zná další stupnice s akordy
ovládá jednoduchý dvojhlas s použitím prázdných strun
zvládá hru jednohlasu ve složitějších rytmech a širším tónovém rozsahu
umí zahrát doprovod jednoduché písně s použitím akordů – tonika + dominanta
18

3. ročník
Žák:
-

orientuje se již spolehlivě do IV. pražce
dokáže hrát stupnice v I. poloze přes dvě oktávy s plnou kadencí
ovládá minimálně dvě vícehlasé skladby v I. poloze
umí hrát doprovody s použitím akordů T S D ve více tóninách
využívá základní dynamiku ve skladbách (písničkách)

4. ročník
Žák:
-

ovládá minimálně dvě nové stupnice přes dvě oktávy (dur a moll) s rozšířenými kadencemi
dokáže zahrát dvě vícehlasé skladby odlišného charakteru a technického zaměření
ovládá jednoduchý rytmický doprovod z akordových značek a ovládá malé barré
orientuje se na hmatníku do V. pražce i ve spojení s notovým materiálem
se aktivně účastní skupinové interpretace

5. ročník
Žák:
-

ovládá další nové stupnice přes dvě oktávy v rychlém tempu dur i moll s rozšířenými kadencemi včetně využití malého nebo velkého
barré
orientuje se na hmatníku do vyšších pražců dle svých možností
dokáže doprovodit písně z akordických značek i ve složitějších taktech a rytmech
umí ve vícehlasých skladbách využívat dynamické odstínění a melodické ozdoby
zvládá hru zpaměti u jedné skladby
umí zahrát jednoduchou skladbu (píseň) z listu
se aktivně účastní skupinové interpretace
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6. ročník
Žák:
-

orientuje se po celém hmatníku
umí alespoň dvě vícehlasé skladby odlišného charakteru a technického zaměření, z toho jednu zpaměti
využívá barré (malé nebo velké) v akordických doprovodech, ale i ve skladbách
umí samostatně cvičit a zdokonalovat se, účastní se aktivně skupinové interpretace
zvládá hru doprovodů - různé rytmické figury, střídavý bas

7. ročník
Žák:
-

umí propojit veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci
umí samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu
je schopen sám naladit nástroj a sluchově se při hře kontrolovat
využívá zvukových možností nástroje dle své vyspělosti
interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů – využívá dynamiku, tempové rozlišení, vhodnou artikulaci, frázování,
agogiku
zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu
se aktivně účastní skupinové interpretace


stupeň

Přípravné studium
Pozn.: Výuka probíhá v délce jedné vyučovací hodiny a je určeno žákům, kteří nenavštěvovali v předchozích letech studium prvního stupně

Žák:
-

ovládá hru na nástroj v takové míře, aby mohl být přijat do studia 1. ročníku 2. stupně
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1. ročník
Žák:
-

ovládá stupnice jednohlasé v rozsahu 2 a 3 oktávy, typové dur i moll
ovládá intervalové stupnice (oktávy, tercie) dur i moll
ovládá kadence rozšířené
ovládá hru podle akordových značek s vysvětlením jednotlivých symbolů, které určují charakter akordu
se aktivně účastní skupinové interpretace

2. ročník
Žák:
-

ovládá jednohlasé stupnice kadence rozšířené
ovládá kadence a využívá je při hře doprovodů
umí nastudovat 2-3 přednesové skladby různých stylových období
se aktivně účastní skupinové interpretace

3. ročník
Žák:
-

ovládá hru legata ve větších skupinách
ovládá hru melodických ozdob
pokračuje v technických cvičeních v rámci jeho individuálních potřeb
ovládá stupnice jednohlasé i intervalové v celém rozsahu
je schopen nastudovat 2-3 skladby odlišného charakteru
se aktivně účastní skupinové interpretace

4. ročník
Žák:
-

umí propojit veškeré teoretické i praktické dovednosti
je samostatný, co se týče nastudování i interpretace přiměřeně obtížných skladeb
zvládá hru z listu a aktivně se účastní komorní hry
se aktivně účastní skupinové interpretace
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5.5

Studijní zaměření: Hra na elektrickou kytaru
Učební plán I. a II. stupně

Studijní zaměření: Hra na elektrickou
kytaru
Předmět/ročník
1
2
Hra na kytaru
1
1
Hudební nauka
1
1
Volitelný předmět:
Skupinová
interpretace*

3
1
1

I.
stupeň
4
1
1

II.
stupeň
5
1
1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pozn. *) Předmět Skupinová interpretace může být vyučován v blocích, respekt. 2 hod. 1×za 14 dní
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 stupeň
Přípravné studium
Pozn.: Výuka probíhá v průběhu studia v PHV 2 v délce jedné vyučovací hodiny v maximálním počtu dvou žáků v hodině

Žák:
-

ovládá správné sezení u nástroje
ovládá správné postavení obou rukou
ovládá hru na prázdných strunách
dokáže popsat jednotlivé části nástroje

1. ročník
Žák:
-

orientuje se v I. poloze
má osvojen úhoz trsátkem a umí tak zahrát jednoduchou melodii
umí stupnici v I. poloze C dur a G dur
dokáže zahrát akordy C, G7
je schopen zahrát jednoduchý rytmický doprovod

2. ročník
Žák:
-

spolehlivě se orientuje v I. poloze
ovládá úhoz trsátkem
je schopen zahrát složitější melodie
umí zahrát další dvě stupnice v I. poloze a další dva akordové hmaty
ovládá složitější rytmické doprovody v rámci kadence ( T S D )

3. ročník
Žák:
-

ovládá orientaci na hmatníku do II. polohy
dokáže zahrát jednoduchý vícehlas
umí zahrát 2 – 3 dvouoktávové stupnice a orientuje se v nich
ovládá některé akordové hmaty s použitím tlumených strun
umí zahrát doprovody k několika populárním písním
23

4. ročník
Žák:
-

orientuje se až do IV. polohy
zvládá stupnice dvouoktávové typové
dokáže zahrát složitější vícehlas
má osvojeny základy improvizace podle akordických značek
zná některé rytmické doprovody k jazzovým skladbám
se aktivně účastní skupinové interpretace

5. ročník
Žák :
-

orientuje se do VI. polohy
ovládá stupnice dvouoktávové typové
orientuje se v rozšířené bluesovou pentatonice
ovládá akordové hmaty – Xm7,X7,X7maj
zvládá doprovody – vícetaktové rytmické paterny
se aktivně účastní skupinové interpretace

6. ročník
Žák:
-

se umí orientovat v rozsahu do IX .polohy
ovládá stupnice dvouoktávové typové a pentatoniku rozšířenou
se pohybuje v oblasti septakordů
je schopen zahrát vícetaktové rytmické paterny
se aktivně účastní skupinové interpretace
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7. ročník
Žák:
-

se orientuje již dokonale po celém hmatníku
s jistotou ovládá stupnice typové a pentatoniku rozšířenou
umí citlivě používat septakordy při hře doprovodů
umí doprovody – vícetaktové rytmické paterny
se aktivně účastní skupinové interpretace

 stupeň
1. ročník
Žák:
-

ovládá stupnice typové v rychlejších tempech a sekvencích
umí základy improvizace melodií na jednoduché harmonické téma
ovládá hru z listu jednoduchých melodií ve vyšších polohách
ovládá částečně hru z listu – doprovodu podle akordových značek
se aktivně účastní skupinové interpretace

2. ročník
Žák:
-

je schopen vytvářet samostatně rytmické doprovody podle stylu skladby
ovládá hru z listu
citlivě používá obraty akordů při doprovodu jednoduché melodie
se aktivně účastní skupinové interpretace
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3. ročník
Žák:
-

ovládá stupnice typové
umí využít naučených stupnic při improvizaci podle akordových značek
ovládá základy alternativních kytarových technik
je schopen vytvořit vlastní vícetaktové rytmické doprovody
orientuje se v různých stylech a žánrech
se aktivně účastní skupinové interpretace

4. ročník
Žák:
-

ovládá většinu technik hry nebo alespoň jejich základy
je připraven ke hře v hudebních seskupeních různých stylů a žánrů
se aktivně účastní skupinové interpretace
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Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.6

Učební plán I. a II. stupně
Studijní zaměření: Hra na basovou
kytaru
Předmět/ročník
1
2
Hra na basovou kytaru
1
1
Hudební nauka
1
1
Volitelný předmět:
Skupinová
interpretace*

3
1
1

I.
stupeň
4
1
1

II.
stupeň
5
1
1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pozn. *) Předmět Skupinová interpretace může být vyučován v blocích, respekt. 2 hod. 1×za 14 dní
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 stupeň
Přípravné studium
Pozn.: Výuka probíhá v průběhu studia v PHV 2 v délce jedné vyučovací hodiny v maximálním počtu dvou žáků v hodině

Žák:
-

ovládá správné sezení u nástroje
ovládá správné postavení obou rukou
ovládá hru na prázdných strunách
dokáže popsat jednotlivé části nástroje

1. ročník
Žák:
-

se orientuje v I. poloze
ovládá úhoz apoyando
zvládá hru jednoduché melodie
umí zahrát stupnice F, G dur
naučí se jednoduchý rytmický doprovod

2. ročník
Žák:
-

spolehlivě ovládá orientaci v I. poloze
hraje složitější melodie úhozem apoyando
umí další stupnice v I. poloze
zvládá složitější rytmický doprovod

3. ročník
Žák:
-

se orientuje v II. poloze
zvládá minimálně jednu stupnici přes 2 oktávy
ovládá elementární doprovod k populární písni
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4. ročník
Žák:
-

se orientuje na hmatníku do IV. polohy
umí stupnici přes 2 oktávy, typovou, dur
umí zahrát jednoduchý doprovod podle akordových značek
se aktivně účastní skupinové interpretace

5. ročník
Žák:
-

se orientuje do VI. polohy
ovládá typové stupnice přes 2 oktávy dur i moll a bluesovou pentatoniku
ovládá doprovod podle jednoduchých harmonických schémat
se aktivně účastní skupinové interpretace

6. ročník
Žák:
-

se orientuje do IX. polohy
umí stupnice dvouoktávové,typové, pentatoniku rozšířenou
ovládá stavbu septakordů
používá v rámci doprovodu podle akordických značek vícetaktové rytmické figury
se aktivně účastní skupinové interpretace

7. ročník
Žák:
-

se orientuje po celém hmatníku
ovládá stupnice typové dur i moll, pentatoniku rozšířenou
orientuje se v rámci doprovodů v různých stylech a žánrech
se aktivně účastní skupinové interpretace
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 stupeň
1. ročník
Žák:
-

ovládá základy improvizace podle akordových značek
ovládá doprovody jednoduchých jazzových skladeb
ovládá hru z listu
se aktivně účastní skupinové interpretace

2. ročník
Žák:
-

ovládá základy funky techniky – slap
ovládá základy rozšířené prstové techniky s palcem – hra vícezvuků
improvizuje jednoduché melodie podle akordového zápisu
se aktivně účastní skupinové interpretace

3. ročník
Žák:
-

ovládá základy tapingové techniky
ovládá rozvinutou slapovou techniku
ovládá hru z listu
se aktivně účastní skupinové interpretace

4. ročník
Žák:
-

ovládá základní techniky hry na baskytaru
ovládá jistou hru z listu
ovládá základy improvizace v rámci svých schopností a talentu
je připraven zapojit se do hudebního života jako samostatný komplexně vybavený hráč
se aktivně účastní skupinové interpretace
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5.7

Studijní zaměření: Hra na housle
.

Přípravné studium
Žák:
-

má zažité správné držení houslí a smyčce
hraje smyčcem pouze na prázdných strunách
orientuje se v první poloze, hraje pouze pizzicato

31

Učební plán I. a II. stupně
Studijní zaměření: Hra na housle
Předmět/ročník
Hra na housle
Hudební nauka
Volitelný předmět:
Skupinová
interpretace*

1
1
1

2
1
1

3
1
1

I.
stupeň
4
1
1

II.
stupeň
5
1
1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pozn. *) Předmět Skupinová interpretace může být vyučován v blocích, respekt. 2 hod. 1×za 14 dní

I. stupeň
1. ročník
Žák:
-

užívá smyčec už jako přirozenou součást hry na housle
hraje jednoduché detache
se orientuje v první poloze

2. ročník
Žák:
-

zvládá hru stupnic s akordy v první poloze v rozsahu jedné až dvou oktáv
hraje již s dynamickým rozlišením
je schopen hry přes struny

3. ročník
Žák:
-

ovládá hru pizzicato a arco v tomto rozsahu – detache, legato, martelle
zvládá základní dynamiku včetně crescenda a decrescenda
se jistě pohybuje při hře v první poloze
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4. ročník
Žák:
-

zvládá hru stupnic durových a mollových ve dvou oktávách s akordy
ovládá kombinace smyků detache, legato, martele, staccato
je schopen zahrát z listu jednodušší skladbu na úrovni 1.ročníku
se aktivně účastní skupinové interpretace

5. ročník
Žák:
-

je schopen zahrát dur a moll stupnice ve dvou oktávách s přechodem do polohy
je schopen samostatné domácí přípravy
zahraje jednu přednesovou skladbu zpaměti
se aktivně účastní skupinové interpretace

6. ročník
Žák:
-

je schopen zahrát stupnice přes tři oktávy s akordy
má schopnost stylově odlišit jednotlivé skladby
má zažitou plynulost výměn mezi polohami
zahraje skladby v rychlejším tempu s doprovodem klavíru
se aktivně účastní skupinové interpretace

7. ročník
Žák:
-

využívá při hře všechny možnosti barevného a dynamického odstínění kvalitního tónu a obtížnější způsoby smyku
využívá plynulé výměny do vyšších poloh, zvládá základní dvojhmaty
se orientuje v zápise interpretovaných skladeb, rozeznává jejich základní členění, tóninové vztahy a stavbu melodie
pod vedením učitele rozvíjí vlastní hudební představy a vnímá odlišnosti výrazových prostředků hudby různých stylových období a
žánrů
samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu
zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu
se aktivně účastní skupinové interpretace
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II. stupeň
Přípravné studium
-

je určeno žákům, kteří nestudovali studium 1. stupně, studium je jednoleté v rozsahu jedné hodiny týdně

-

užívá při hře správný postoj a držení houslí i smyčce
orientuje se v první, druhé a třetí poloze
zvládá čtení not z houslového klíče
ovládá základní smyky – detache, legato

Žák:

1. a 2. ročník:
Žák:
-

je schopen zahrát technicky obtížnější skladby
má dobrou orientaci v 1. až 5. poloze.
ovládá hru z listu
se aktivně účastní skupinové interpretace

3. a 4. ročník:
Žák:
-

je schopen samostatně nastudovat a interpretovat přiměřeně obtížnou skladbu
má jistotu při hře z listu lehčích orchestrálních partů
studium ukončí interním nebo veřejným vystoupením, kde předvede libovolnou sólovou nebo komorní skladbu
se aktivně účastní skupinové interpretace
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5.8

Studijní zaměření: Hra na violoncello
Učební plán I. a II. stupně

Studijní zaměření: Hra na violoncello
Předmět/ročník
Hra na violoncello
Hudební nauka
Volitelný předmět:
Skupinová
interpretace*

1
1
1

2
1
1

3
1
1

I.
stupeň
4
1
1

II.
stupeň
5
1
1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pozn. *) Předmět Skupinová interpretace může být vyučován v blocích, respekt. 2 hod. 1×za 14 dní
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I. stupeň
1. ročník:
Žák:
-

se orientuje v základní poloze
hraje pouze jednoduché détaché
užívá smyčec již jako přirozenou součást hry

2. ročník:
Žák:
-

zvládá hru stupnic a akordů C,G, v jedné až dvou oktávách
ovládá hru přes struny
hraje jednoduché přednesy

3. ročník
Žák:
-

ovládá hru pizzicato a arco v tomto rozsahu – detache, legato martelle
zvládá základní dynamiku včetně crescenda a decrescenda
je si jistý při hře v základní poloze

4. ročník
Žák:
-

zvládá hru durových a mollových stupnic ve dvou oktávách s akordy
ovládá kombinace smyků detache, legato, martelle, staccato
je schopen zahrát z listu jednodušší skladbu na úrovni 1.ročníku
se aktivně účastní skupinové interpretace

5. ročník
Žák:
-

je schopen samostatné domácí přípravy
zahraje jednu přednesovou skladbu zpaměti
se aktivně účastní skupinové interpretace
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6. ročník
Žák:
-

je schopen zahrát durové a mollové stupnice přes dvě až tři oktávy
má zažitou plynulost výměn mezi polohami
zahraje skladby v rychlejším tempu s doprovodem klavíru nebo jiného nástroje
se aktivně účastní skupinové interpretace

7. ročník
Žák:
-

využívá při hře všechny možnosti barevného a dynamického odstínění tónu a obtížnější způsoby smyku
zvládá plynulé výměny do vyšších poloh
orientuje se v zápise interpretovaných skladeb
je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu
ovládá hru z listu jednoduchých orchestrálních partů
pod vedením učitele umí rozlišit různá stylová údobí hudby
se aktivně účastní skupinové interpretace

II. stupeň
1. a 2. ročník
Žák:
-

se orientuje ve všech polohách
je schopen zahrát z listu jednoduché orchestrální party
má jistotu při střídání smyků při hře
se aktivně účastní skupinové interpretace

3. a 4. ročník
Žák:
-

je schopen samostatně nastudovat a interpretovat přiměřeně obtížnou skladbu
hraje z listu jednoduché orchestrální party
studium ukončí interním nebo veřejným vystoupením, kde předvede libovolnou sólovou nebo komorní skladbu
se aktivně účastní skupinové interpretace
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Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu

5.9
Přípravné studium

Pozn.: Výuka probíhá v průběhu studia v PHV 2 v délce jedné vyučovací hodiny v maximálním počtu dvou žáků v hodině

Žák:
-

se seznámí s nástrojem a jeho údržbou
správně drží nástroj
používá bráničně žeberní dýchání
nasazuje tón
hraje levou, potom i pravou rukou

Učební plán I. a II. stupně
Studijní zaměření: Hra na zobcovou
flétnu
Předmět/ročník
1
2
Hra na zobcovou
1
1
flétnu
Hudební nauka
1
1
Volitelný předmět:
Skupinová
interpretace*

3
1

I.
stupeň
4
1

II.
stupeň
5
1

1

1

1

1

1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

Pozn. *) Předmět Skupinová interpretace může být vyučován v blocích, respekt. 2 hod. 1×za 14 dní
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I. stupeň
1. ročník
Žák:
-

se seznámí s nástrojem a jeho údržbou
správně drží nástroj
ovládá žeberně-brániční dýchání
nasazuje tón jazykem
hraje levou, potom i pravou rukou
se orientuje v houslovém klíči
rozlišuje noty celé, půlové a čtvrťové
zvládá hru v rozsahu c1-d2

2.ročník
Žák:
-

pomocí dechových cvičení si prodlužuje výdech
dbá na správné držení nástroje ( pravá, levá ruka )
hraje zpaměti jednoduché melodie
dýchá po taktech, později po frázích
při hře zaujímá správný postoj a dbá na správné držení nástroje
hraje zpaměti jednoduché melodie
hraje stupnice a akordy v pomalém tempu v rozsahu c1 – g2
nacvičuje lidové písně a snadné přednesové skladby

3.ročník
Žák:
-

tvoří dynamiku p – mf – f, crescendo, decrescendo
ovládá hru legato, staccato
dbá na kvalitu tónu, správné nasazování a dýchání
stupnice a akordy zvládá v rychlejším tempu, zpaměti
při hře písní a přednesových skladeb užívá dynamiku
hraje s jiným hudebním nástrojem ( klavírem, kytarou )
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4. ročník
Žák:
-

se orientuje v ladění F, podle svých možností a schopností
zvládne zahrát několik písní či melodií zpaměti
hraje stupnice dur i moll zpaměti
hraje acellerando a ritardando
užívá základní melodické ozdoby ( nátryl, trylek, příraz, odraz… )
se aktivně účastní skupinové interpretace

5. ročník
Žák:
-

ovládá dokonaleji prstovou techniku
spolehlivěji se orientuje v F ladění
rozšiřuje tónový rozsah do d3 - chromaticky
zvládá ( dle svých možností ) alespoň dvě skladby různých stylových období
se aktivně účastní skupinové interpretace

6. ročník
Žák:
-

prostřednictvím hry stupnic a akordů si zlepšuje prstovou techniku
hraje podle tempových označení
ovládá i složitější melodické ozdoby ( obal, dvojitý příraz, odraz, mordent ad. )
se aktivně účastní skupinové interpretace

7.ročník
Žák:
-

zvládá koncertní vystoupení na patřičné úrovni (dle svých možností)
dokáže samostatně propojovat všechny naučené a zvládnuté schopnosti a dovednosti
uplatňuje celý rozsah nástroje, dbá na kvalitu tónu
studium I.stupně zakončí absolventským vystoupením, nebo závěrečnou zkouškou
se aktivně účastní skupinové interpretace
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5.10 Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu

Učební plán I. a II. stupně
Studijní zaměření: Hra na příčnou
flétnu
Předmět/ročník
1
2
Hra na příčnou flétnu
1
1
Hudební nauka
1
1
Volitelný předmět:
Skupinová
interpretace*

3
1
1

I.
stupeň
4
1
1

II.
stupeň
5
1
1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pozn. *) Předmět Skupinová interpretace může být vyučován v blocích, respekt. 2 hod. 1×za 14 dní
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I. stupeň
1. ročník
Žák:
-

drží správně tělo při hře, správně drží nástroj
pojmenuje části nástroje, naučí se jej správně sestavovat a udržovat
umí správné žeberně - brániční dýchání
ovládá správné nasazení tónu jazykem
zvládá rozsah tónů od c1 (d1) do g2 (případně do c3), hraje pravidelně jako vydržované tóny

2. ročník
Žák:
-

po opakování z předchozího ročníku dokáže spolehlivě zahrát některé stupnice s akordy – opět jako vydržované tóny - pokud možno
zpaměti
zná a dokáže ve cvičeních a skladbičkách užívat různé techniky hry, které se zatím během studia naučil ( tenuto, staccato, legato,
portamento… )
používá správný uvolněný nátisk a z toho plynoucí kvalitní hezký tón bez vedlejších zvuků přebytečný vzduch apod.
zná a umí zahrát několik lidových písní, z toho některé zpaměti

3. ročník
Žák:
-

se orientuje v rozsahu od c1 do cg3 včetně notového zápisu
ovládá některé další stupnice dur s kvintakordy a dominantními septakordy – vše zpaměti
dokáže využívat dovednosti hry staccato, legato, ligatura a dokáže je ve skladbách využívat
zná základy a principy molové tóniny
dle svých možností korepetuje s klavírem, nebo s kytarou
ovládá tečkovaný rytmus, synkopu

4. ročník
Žák:
-

umí využívat dynamické odstínění a agogiku
dle svých možností rozšiřuje tónový rozsah
orientuje se v tónině dur i moll
ovládá hezký a vyrovnaný tón
umí v rychlejším tempu vyrovnaně hrát stupnice a akordy
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-

se aktivně účastní skupinové interpretace

5. ročník
Žák:
-

ovládá spolehlivě doposud probrané stupnice s akordy
umí zahrát vše přes dvě oktávy a legato
procvičuje spoje legato a staccato
ovládá některé melodické ozdoby
umí využívat výrazových prostředků
korepetuje s klavírem, dbá na udržení tempa
se aktivně účastní skupinové interpretace

6. ročník
Žák:
-

dokáže pomocí vlastní kontroly udržet ladění ve všech polohách a ve všech dynamických odstíněních
umí samostatně využít výrazové dynamické a agogické prostředky
ovládá stupnice dur + T5, D7 v rychlejším tempu, akordy hraje i rozloženě
ovládá stupnice moll + T5, akordy hraje i rozloženě
dbá na správné frázování a dynamiku
zajímá se o kulturní život, navštěvuje koncerty
se aktivně účastní skupinové interpretace

7. ročník
Žák:
-

umí propojit všechny dovednosti,které se za dobu studia naučil
ovládá krásný čistý tón, precizní prstovou techniku ( v rámci svých možností ), interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých
stylů, v níž uplatní všechny výrazové dynamické a agogické prostředky, tempové rozlišení a agogiku v celém rozsahu nástroje
ovládá čisté ladění a přesnou souhru s ostatními nástroji
zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu
se aktivně účastní skupinové interpretace
studium I.stupně zakončí absolventským vystoupením, nebo závěrečnou zkouškou
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II. stupeň
1. ročník
Žák:
-

ovládá základy hry, pokud je začátečník a splňuje školní výstupy z 1. až 2. ročníku I.stupně
ovládá v rámci svých schopností a možností alespoň některé sady stupnic
je schopen precizní a přesné hry jak v etudách tak stupnicích, tak i v přednesových skladbách
snaží se správně interpretovat různá období, z nichž si vybral skladby
se aktivně účastní skupinové interpretace

2. ročník
Žák:
-

ovládá precizněji sady stupnic – dle svých možností
je schopen v etudách, ale v především ve skladbách užívat dle svého cítění dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku
je schopen se orientovat při hře z listu
umí zahrát skladbu zpaměti
se aktivně účastní skupinové interpretace

3. ročník
Žák:
-

interpretuje co nejlépe technicky provedené sady stupnic dle svých možností
dokáže se orientovat (i namátkově) ve všech tóninách
hraje dvojité staccato
je schopen samostatně nacvičit i těžší a složitější hudební formy (sonáty, koncerty, variace) – při správné interpretaci
zná některé soudobé skladby našich i zahraničních autorů
se aktivně účastní skupinové interpretace

4. ročník
Žák:
-

umí využít zvukových možností nástroje dle své vyspělosti
orientuje se v celém rozsahu nástroje
je schopen orientace v jakékoliv tónině
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-

dokáže nastudovat složitější skladbu a předvést jí na absolventském koncertě za doprovodu klavíru nebo jiného nástroje, nebo
orchestru
je schopen hrát ve skupinové interpretaci při dokonalém ladění a souhře s ostatními nástroji
snaží se orientovat při hře z listu
se aktivně účastní skupinové interpretace
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5.11 Studijní zaměření: Hra na klarinet

Učební plán I. a II. stupně
Studijní zaměření: Hra na klarinet
Předmět/ročník
Hra na klarinet
Hudební nauka
Volitelný předmět:
Skupinová
interpretace*

1
1
1

2
1
1

3
1
1

I.
stupeň
4
1
1

II.
stupeň
5
1
1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pozn. *) Předmět Skupinová interpretace může být vyučován v blocích, respekt. 2 hod. 1×za 14 dní
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I. stupeň
1. ročník
Žák:
-

ovládá správný postoj při hře na klarinet
umí správně držet nástroj
ovládá brániční dýchání
umí správně nasazovat tón
dokáže zahrát některé lidové písně

2. ročník
Žák:
-

ovládá brániční dýchání
ovládá nástroj v rozsahu od e – g2 (a2)
dokáže zahrát několik lidových písní, z toho některé zpaměti
zvládá dynamické odlišení p – f

3. ročník
Žák:
správně využívá základní návyky a dovednosti (dýchání, nátisk, nasazování)
ovládá hru tenuto, legato, staccato
je schopen hrát lehké písně či dueta z listu
ovládá nástroj v rozsahu e – c3
zahraje stupnice dur do 3 křížků a do 3 béček včetně rozkladu T5. Stupnice mollové do 2 křížků a 2 béček včetně T5
je schopen zahrát jednoduchou skladbu zpaměti
- je schopen souhry s dalším nástrojem
-

4. ročník
Žák:
-

umí propojit získané znalosti a dovednosti z předchozích tří ročníků
spolehlivě ovládá durové a mollové stupnice do 3 křížků a 3 béček
dokáže vyjadřovat náladu skladeb pomocí dynamiky a agogiky
dokáže hrát lehčí swingové skladby
se aktivně účastní skupinové interpretace
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5. ročník
Žák:
-

využívá dobrého rytmického cítění
zvládá rychlejší pasáže v etudách či přednesech
ovládá nástroj v rozsahu e-e3
ovládá stupnice dur i moll do 4 křížků a 4 béček, včetně T5 v obratech po 3 a rozkladu D7
zvládá hru kultivovaným tónem
se aktivně účastní skupinové interpretace

6. ročník
Žák:
-

využívá technické a výrazové dovednosti získané za celou dobu studia
dává důraz na kvalitu tónu a jeho tvoření
umí samostatně vyjádřit náladu skladby všemi výrazovým prostředky
hraje z listu středně náročné skladby a dueta
se aktivně účastní skupinové interpretace

7. ročník
Žák:
-

je schopen samostatně nacvičit vybrané skladby o to včetně výrazových prostředků
propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci skladeb
dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu
je schopen sluchové sebekontroly
využívá podle stupně své vyspělosti zvukových možností nástroje
interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů po technické, výrazové a obsahové stránce – využívá dynamiku,
tempové rozlišení, vhodnou artikulaci, frázování, agogiku
zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu
se aktivně účastní skupinové interpretace
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II. stupeň
1. ročník
Žák
-

technicky velmi dobře ovládá celý nástroj, včetně pomocných a alternativních hmatů v rozsahu e-g3
velice dobře zvládá hru z listu
je schopen zahrát veškeré durové stupnice včetně T5 a D7
je schopen již dosti samostatně pracovat při nácviku nových skladem
je schopen vybírat a vyhledávat nový materiál pro další studiu dle vlastního vkusu
se aktivně účastní skupinové interpretace

2. ročník
Žák:
-

je schopen hrát bez not lidové písně v lehčích tóninách (pouze dle hudební paměti)
velice dobře zvládá hru z listu i obtížnějších partů, duet a skladeb
dokáže zahrát komplikovanější skladbu zpaměti
správně frázuje jednotlivé žánry hudby
používá sám správně dynamiku a agogiku
se aktivně účastní skupinové interpretace

3. ročník
Žák:
-

dosahuje poměrně vysoké technické úrovně (v rámci ZUŠ)
se dokáže orientovat (i namátkově) ve všech tóninách
je schopen samostatně nacvičit jakoukoliv skladbu – při správné interpretaci
zvládá bez problémů souhru s ostatními nástroji
se aktivně účastní skupinové interpretace

4. ročník
Žák:
-

využívá zvukových možností nástroje dle své vyspělosti
se orientuje v celém rozsahu nástroje
je schopen orientace v jakékoliv tónině
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-

dokáže nastudovat složitější skladbu a předvést jí na absolventském koncertě za doprovodu klavíru nebo jiného nástroje, nebo
orchestru
je schopen hrát v komorním tělese nebo orchestru
se dobře orientuje při hře z listu
se aktivně účastní skupinové interpretace
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5.12 Studijní zaměření: Hra na saxofon

Učební plán I. a II. stupně
Studijní zaměření: Hra na saxofon
Předmět/ročník
Hra na saxofon
Hudební nauka
Volitelný předmět:
Skupinová
interpretace*

1
1
1

2
1
1

3
1
1

I.
stupeň
4
1
1

II.
stupeň
5
1
1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pozn.*) Předmět Skupinová interpretace může být vyučován v blocích, respekt. 2 hod. 1×za 14 dní
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I. stupeň
1. ročník
Žák:
-

zná historii nástroje a jeho vývoj, zvládá základní údržbu nástroje, dokáže vyhledat a ošetřovat plátky
umí správně držet nástroj a správně dýchat
ovládá základní techniky hry nasazovaně a legáto
správně nasazuje a dbá na kvalitní a hezký tón
zvládá stupnice C dur, G dur, F dur s kvintakordy

2. ročník
Žák:
-

ovládá hru tenuto legato a staccato
ovládá správné žeberně - brániční dýchání
dokáže vytvořit kultivovaný tón
umí zahrát jednoduché melodické skladbičky zpaměti
ovládá durové stupnice do 2 bé a 2 křížků včetně kvintakordů
dokáže základní dynamické odstíny

3. ročník
Žák:
-

-

používá kulturní a vyrovnaný tón
umí užít dynamické odstíny a agogiku
dokáže hrát v rychlejším tempu stupnice a akordy a to i v rytmických obměnách
ovládá stupnice do 3 bé a 3 křížků s jejich kvintakordy
se orientuje ve stupnici chromatické
ovládá tónový rozsah až do tónu f3
je schopen hrát jednoduchá dueta z listu

4. ročník
Žák:
-

ovládá stupnice do 4 křížků a 4 bé, mollové stupnice do 3 křížků a 3 béček
se dobře orientuje ve swingovém frázování
je schopen hrát lehčí skladby a dueta z listu
bez problémů hraje skladby s nahraným doprovodem na CD
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-

umí rozlišovat frázování skladeb různých žánrů
se aktivně účastní skupinové interpretace

5. ročník
Žák:
-

ovládá stupnice dur a moll do 4 křížků a 4 bé
ovládá swingové frázovaní
hraje obtížnější skladby s nahraným doprovodem na CD
rozlišuje různé způsoby frázovaní (klasické, swingové a šestnáctinové)
je schopen hrát lidové písně v lehčích tóninách po paměti (tzn. bez not)
se aktivně účastní skupinové interpretace

6. ročník
Žák:
-

ovládá durové stupnice a mollové do 4 křížků a 4 bé
se orientuje v pentatonikách
veškerý notový materiál hraje s důrazem na dynamiku a agogiku
ovládá kompletně celý rozsah nástroje včetně pomocných a alternativních hmatů
se aktivně účastní skupinové interpretace

7. ročník
Žák:
-

je schopen samostatně nacvičit vybrané skladby o to včetně výrazových prostředků
zvládá veškeré stupnice dur i moll
ovládá teoreticky i prakticky základní typy akordů, které se vyskytují v jazz. Harmonii
umí zahrát jednoduchou improvizaci na harmonickou strukturu blues
se aktivně účastní skupinové interpretace
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II. stupeň
1. ročník
Žák:
-

precizně zvládá swingové, klasické a šestnáctinové frázování
umí zahrát několik jazzových standartů (některé zpaměti)
ovládá velmi jednoduchou improvizaci na harmonii jazz. standartů a harmonii blues
je schopen pracovat již dosti samostatně
se aktivně účastní skupinové interpretace

2. ročník
Žák:
-

je schopen zahrát několik jazz. standartů a improvizovat v nich
zná základní druhy septakordů, které se vyskytují v jazzu (X7, Xmaj7, Xm7,Xm7b5, X dim)
rozumí pojmu dominantní jádro
se aktivně účastní skupinové interpretace

3. ročník
Žák:
-

se bezpečně pohybuje ve všech tóninách
je schopen samostatně nastudovat novou skladbu
sám vybírá skladby, které chce nastudovat
se aktivně účastní skupinové interpretace

4. ročník
Žák:
-

využívá zvukových možností nástroje dle své technické vyspělosti
orientuje se v celém rozsahu nástroje
je schopen orientace v jakékoliv tónině
dokáže nastudovat složitější skladbu a předvést jí za doprovodu klavíru, jiného nástroje, nebo orchestru
zvládá dobře hru z listu
dokáže improvizovat na danou harmonickou strukturu (dle svých možností)
ovládá základní harmonické značky
se aktivně účastní skupinové interpretace
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5.13 Studijní zaměření: Hra na trubku
Učební plán I. a II. stupně
Studijní zaměření: Hra trubku
Předmět/ročník
Hra na zobcovou
flétnu
Hudební nauka
Volitelný předmět:
Skupinová
interpretace*

1
1

2
1

3
1

I.
stupeň
4
1

II.
stupeň

1

1

1

1

1

1

1

5
1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

Pozn.*) Předmět Skupinová interpretace může být vyučován v blocích, respekt. 2 hod. 1×za 14 dní
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I. stupeň
1. a 2. ročník
Žák:
-

využívá správné držení těla a nástroje,
pracuje správně s dechem a jazykem
používá základní technické prvky hry (nasazení tónu, kvalitní tón)
se orientuje v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu
je schopen podle individuálních schopností zahrát zpaměti jednoduchou skladbu, lidovou píseň

3. a 4.ročník
Žák:
-

hraje jednoduché melodie podle sluchu
se uplatňuje podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem
zná noty a pomlky osminové
užívá hru tenuto, staccato i legato
dle svých fyzických možností rozšiřuje tónový rozsah

5. ročník
Žák:
-

používá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti
klade důraz na tvoření a kvalitu tónu
ovládá dynamiku v celém doposud získaném rozsahu nástroje
interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů podle svých individuálních schopností
je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu
uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových uskupeních
ovládá elementární transpozici úměrně svým schopnostem
se aktivně účastní skupinové interpretace

6. ročník
Žák:
-

používá každodenní nátisková cvičení
hraje stupnice a akordy dur do 7 křížků a 7 b
hraje stupnice moll do 4 křížků a 4 b danými způsoby
umí hrát etudy dle potřeb a orientace žánru v kombinaci legato, staccato
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-

interpretuje jak sólové, tak orchestrálních party
je schopen nastudovat koncert, nebo sonátu klasického typu
se aktivně účastní skupinové interpretace

7. ročník
Žák:
-

využívá metodiky denních cvičení k udržení pevného nátisku, rozsahu a kvality tónu
hraje stupnice dur do 7 křížků a 7 b + akordy
hraje stupnice moll do 5 křížků a 5b v osminových hodnotách
interpretuje dle typu svého zaměření etudy technického charakteru, evtl. i koncertního typu
interpretuje skladby různých stylů a žánrů, dle zájmu
má aktivní přístup k poslechu světové trumpetové literatury
se aktivně připravuje na svoje absolventské vystoupení
se aktivně účastní skupinové interpretace

II. stupeň
1. ročník
Žák:
-

je schopen využít veškeré dovednosti a vědomosti ze studia I.stupně
chápe význam metodiky denních cvičení k udržení pevného nátisku, rozsahu a kvality tónu
hraje náročnější etudy z různých stylových období a různých žánrů – získává všeobecný přehled
je schopen hrát z listu jednoduché skladby (na úrovni 4.ročníku)
se aktivně účastní skupinové interpretace

2. ročník
Žák:
-

je schopen neustále rozšiřovat rozsah a výdrž nátisku
hraje etudy dle svého zaměření, je schopen hrát výrazově i technicky náročnější skladby
při hře z listu se seznamuje s party a transpozicí ze symfonické hudby
je schopen si vybrat svůj vlastní repertoár
se aktivně účastní skupinové interpretace
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3. ročník
Žák:
-

dokáže zahrát etudy technického charakteru,
dokáže zahrát těžší party a transpozice
orientuje se ve hře různých žánrů – klasická hudba, jazz, swing atd.
se aktivně účastní skupinové interpretace

4. ročník
Žák:
-

je schopen využít veškeré své hudební znalosti a použít je v praxi
ovládá nástroj v celém rozsahu
hraje sólové party jak z oblasti populární, tak symfonické hudby
plynule čte z listu jednoduché orchestrální party
aktivně se připravuje na absolventský koncert
skladbu si vybírá po konzultaci s pedagogem sám
je schopen upotřebit znalosti získané studiem v praxi
se aktivně účastní skupinové interpretace
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Studijní zaměření: Hra na pozoun

5.14

Při nedostatečné délce paží a nedostatečné fyzické konstituci lze výuku realizovat na nástroji téže rejstříkové polohy (tenor,
baryton, pístový trombon).
Žák v tom případě plní školní výstupy studijního zaměření Hra na trubku, aplikovanou do patřičných nástrojových ladění a klíčů.

Učební plán I. a II. stupně
Studijní zaměření: Hra na pozoun
Předmět/ročník
Hra pozoun
Hudební nauka
Volitelný předmět:
Skupinová
interpretace*

1
1
1

2
1
1

3
1
1

I.
stupeň
4
1
1

II.
stupeň
5
1
1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pozn.*) Předmět Skupinová interpretace může být vyučován v blocích, respekt. 2 hod. 1×za 14 dní
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I. stupeň
1. ročník
Žák:
-

dokáže popsat nástroj
je seznámen se základy správného dýchání
zvládá postoj a držení nástroje
osvojuje si základy správného tvoření tónu
hraje půlové a čtvrťové noty
zvládá tóny od F do C1

2. ročník
Žák:
-

ovládá bráničně-žeberní dýchání
je schopen hry tenuto, legato
zvládá rozsah od F do f1 v základní dynamice
zahraje stupnice F,B,C,G dur s kvintakordy dle nátiskových možností žáka

3. ročník
Žák:
-

hraje a zvládá tóny od F do F1
ovládá dur stupnice + akordy s předznamenáním do 3 # a do 3b
dokáže hrát dynamicky
je schopen zahrát drobné skladby zpaměti
respektuje základní tempová označení

4. ročník
Žák:
-

hraje skladby v rychlejším tempu
pohybuje se v rozsahu od F do g1
je schopen zahrát složitější rytmus – synkopy
ovládá tenuto ,legato a staccato v různých dynamikách
se aktivně účastní skupinové interpretace

60

5. ročník
Žák:
-

je schopen akceptovat jemné tempové rozdíly
zvládá rozsáhlejší přednesové skladby různých žánrů
je schopen zahrát písničku podle sluchu
je schopen hrát crescendo a decrescendo
dokáže posoudit výkon svůj i výkony ostatních
se aktivně účastní skupinové interpretace

6. ročník
Žák:
-

v dosaženém rozsahu uplatňuje dynamiku a agogiku
zvládá tóny od F do b1
hraje dominantní a zmenšené septakordy
hraje kvalitním tónem
je schopen hrát zpaměti
je schopen zahrát melodii podle sluchu
hraje tenuto, legato, staccato v rychlém tempu
se aktivně účastní skupinové interpretace

7. ročník
Žák:
-

propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci
zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu
je schopen samostatně nastudovat přednesovou skladbu
interpretuje skladby různých stylů a žánrů
aktivně se připravuje na svůj absolventský koncert
se aktivně účastní skupinové interpretace
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II. stupeň
1. ročník
Žák:
-

hraje kvalitním tónem ve všech dynamikách
hraje v orchestru nebo souboru
je schopen vybírat si skladby dle vlastních zájmů
hraje z listu i zpaměti
rozlišuje artikulaci při tvoření tónů
dokáže zhodnotit svůj výkon i výkony svých spolužáků
se aktivně účastní skupinové interpretace

2. ročník
Žák:
-

ovládá hru jiných stylů a žánrů
hraje z listu i zpaměti
je schopen vybírat si skladby
se aktivně účastní skupinové interpretace

3. ročník
Žák:
-

hraje z listu i zpaměti
je schopen vybírat si skladby
se aktivně účastní skupinové interpretace

4. ročník
Žák:
-

jeho hra disponuje všemi výrazovými prostředky, které se v předešlých ročnících naučil
je schopen uplatnit své dovednosti podle svého přesvědčení
vytváří si vlastní názor na studované skladby
hraje z listu i zpaměti
aktivně se připravuje na svůj absolventský koncert
se aktivně účastní skupinové interpretace
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5.15 Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje
Učební plán I. a II. stupně
Studijní zaměření: Hra na bicí nástroje
Předmět/ročník
Hra na bicí nástroje
Hudební nauka
Volitelný předmět:
Skupinová
interpretace*

1
1
1

2
1
1

3
1
1

I.
stupeň
4
1
1

II.
stupeň
5
1
1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Pozn.*) Předmět Skupinová interpretace může být vyučován v blocích, respekt. 2 hod. 1×za 14 dní
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I. stupeň
1. ročník
Žák:
-

se orientuje v notovém zápisu (nota celá, půlová, čtvrťová, osminová a jejich pomlky)
zvládá souhru s jiným nástrojem (bonga, jam block apod.)
vnímá a dodržuje dynamiku hry a její změny

2. ročník
Žák:
-

se orientuje v různých notových zápisech (pro dechovou nebo symfonickou hudbu, rock apod.)
má schopnost hry opakovacích znamének notového zápisu (tzv. „lenochů“)
umí zahrát jednoduché rockové doprovody v různých tempech
zvládá koordinaci - velký buben a hi-hat
je schopen hrát čtyřtaktové fráze

3. ročník
Žák:
-

je schopen tvořit a hrát čtyřtaktové fráze
zvládá koordinaci rukou a nohou
hraje dvojité údery (tzv. „dvojky“)

4. ročník
Žák:
-

je schopen hrát fráze včetně kratších sól (dva až čtyři takty)
zvládá koordinaci různých technik a jejich aplikace
je schopen hrát s pomocí metronomu
se aktivně účastní skupinové interpretace

5. ročník
Žák:
-

zvládá lepší techniku hry
64

-

má přehled o různých stylech a žánrech
je schopen zahrát složitější rytmy
se aktivně účastní skupinové interpretace

6. ročník
Žák:
-

umí zahrát rockové rytmy včetně balad
zvládá hru latinských tanečních rytmů
se aktivně účastní skupinové interpretace

7. ročník
Žák:
-

se orientuje v různých hudebních žánrech
je schopen samostatného nácviku
se aktivně účastní skupinové interpretace

II. stupeň
1. ročník
Žák:
-

je schopen využít všechny naučené rytmy
aplikuje tyto rytmy s různými perkusními nástroji (triangl, cowbell apod.)
se aktivně účastní skupinové interpretace

2. ročník
Žák:
je schopen hrát jednoduché swingové doprovody
využívá různé doprovody
se orientuje v afro-cuban rytmech
- se aktivně účastní skupinové interpretace
-
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3. ročník
Žák:
-

má přehled o všech tanečních rytmech
hraje 8 taktové fráze (střídání 8 taktů doprovod, 8 taktů sólo)
se aktivně účastní skupinové interpretace

4. ročník
Žák:
-

je schopen použití různých variací v hudebních doprovodech
orientuje se ve složitějších hudebních partech
využívá soupravy bicích nástrojů i jako perkuse (imitace cowbell, claves apod.)
se aktivně účastní skupinové interpretace
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5.16 Studijní zaměření: Sólový zpěv
Učební plán I. a II. stupně

Studijní zaměření: Sólový zpěv
Předmět/ročník
Sólový zpěv
Hudební nauka
Komorní zpěv

1
1
1

2
1
1

3
1
1

I.
stupeň
4
1
1
1

II.
stupeň
5
1
1
1

6
1

7
1

1
1

2
1

3
1

4
1

1

1

1

1

1

1
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Vyučovací předmět – Sólový zpěv
I. stupeň
1.ročník přípravného studia
Žák:
-

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

2.ročník přípravného studia
Žák:
-

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

1.ročník
Žák:
-

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

2.ročník
Žák:
-

dbá na dodržování základů pěvecké techniky
dbá na správné držení těla při zpěvu
dbá na klidný, dostatečně hluboký nádech a udržení dechové fráze
při frázování respektuje melodickou linku a logické členění textu
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-

zvládne jednoduchá hlasová a intonační cvičení
ve cvičeních využívá hlas v celém svém rozsahu s uplatněním hlavového tónu
dbá na přesnou a pružnou artikulaci jednotlivých vokálů a konsonantů
rozlišuje základní dynamiku a tempová označení
zazpívá jednoduché lidové a dětské písně s intonační a rytmickou přesností

3.ročník
Žák:
-

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

4.ročník
Žák:
-

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

5.ročník
Žák:
-

dodržuje již rozvinuté základní pěvecko-technické dovednosti, jako předpoklad pro další rozvoj hlasu
69

-

v období mutace dbá na důsledné dodržování hlasové hygieny
respektuje změny svého hlasu a objevuje jeho nové možnosti
vědomě využívá dechové opory
při pěvecké artikulaci dbá na aktivní zapojení mimických svalů
vnímá důležitost hlasové kultury a kantilény
pod vedením učitele rozvíjí vlastní hudební představy a vnímá odlišnosti výrazových prostředků při interpretaci písní různých
stylových období a žánrů

6.ročník
Žák:
-

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

7.ročník
Žák:
-

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

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

1.ročník
Žák:
-

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

2.ročník
Žák:
-

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

3.ročník
Žák:
-

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

4.ročník
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Žák:
-

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

Vyučovací předmět – Komorní zpěv
I.stupeň
4.ročník
Žák:
-

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

5.ročník
Žák:
-

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

6.ročník
Žák:
-

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

7.ročník
Žák:
-

zpívá v duu, triu, případně kvartetu
udrží suverénně intonačně a rytmicky melodickou linku svého hlasu
s ostatními zpěváky při zpěvu komunikuje
zpívá s výrazem
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II.stupeň
1.ročník přípravného stupně
Žák:
-

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

1.ročník
Žák:
-

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

2.ročník
Žák:
-

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

3.ročník
Žák:
-

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

4.ročník
Žák:
-

navrhne a zdůvodní nádechy
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-

aktivně vystupuje při volbě souborového repertoáru na další vystoupení
je vzorem při zkouškách a vystoupeních ostatním zpěvákům
poslouchá nahrávky jiných souborů stejného složení, hodnotí jejich kvalitu a svůj úsudek obhájí
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5.17 Studijní zaměření: Sborový zpěv
Učební plán I. a II. stupně
Studijní zaměření: Sborový zpěv
Předmět/ročník
Sborový zpěv
Hudební nauka

1
2
1

2
2
1

3
2
1

I.
stupeň
4
2
1

II.
stupeň
5
2
1

6
2
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7
2

1
2

2
2

3
2

4
2

I. stupeň
Přípravné studium
Žák:
-

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

1.ročník
Žák:
-

ovládá základní poznatky z oblasti intonace ( rozlišuje nižší a vyšší tóny, umí hje pojmenovat ), dynamiky ( rozlišuje p, mf, f ) a
rytmu ( rozlišuje podle gest základní metrum 2/4, ¾, 4/4 )
zpívá jednohlasně
reprodukuje zpívané, slyšené tóny v rámci svých hlasových možností
správně a přirozeně drží tělo při zpěvu
rozumí zásadám správného pěveckého nádechu a umí je v rámci svých možností využívat
umí hospodařit s dechem
zachová přirozenou barvu hlasu v celém rozsahu skladby ( u tónů na okraji hlasového rozsahu se vyčarovává forze )
v rámci svého věku reaguje již bez slovního upřesnění na sbormistrovské gesto
zvládá kánon
reprodukuje slyšené tóny ( vč.zahraných na klavír ), i krátké melodické a rytmické úryvky
sluchově rozeznává vysokou, střední a nízkou polohu tónu

2.ročník
Žák:
-

dbá na uvolněné držení těla při zpěvu, správný nádech, přesné nasazování tónů podle klavírního doprovodu, dobrou artikulaci a
intonaci
zpívá v základním rozsahu úměrnému svému věku (oktáva)
zpívá se základní dynamikou (p, mf, f)
pohotově reaguje na gesto sbormistra
zpívá jednoduchý dvojhlas při zpěvu bez doprovodu i s doprovodem
zvládá základní intonování podle not v rámci svého hlasového rozsahu
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3.ročník
Žák:
-

dodržuje intonačně čistý pěvecký výkon
zdokonaluje kvalitu hlasové techniky se zřetelem na čisté a přesné nasazení tónu
používá širší hlasový a dynamický rozsah (zpěv v rozsahu přes oktávu, používá další dynamické stupně, mp, ff)
uvědomuje si nutnost dechové opory při zpěvu
využívá střídavého dechu
umí zpívat s adekvátním výrazem, rozlišuje náladu skladby
zpívá zpaměti, dílčím způsobem i z not
ukázněně vystupuje na veřejných vystoupeních sboru

4.ročník
Žák:
-

umí používat střídavý dech
částečně zvládá interpretaci vícehlasých skladeb s oporou vyspělejšího zpěváka
využívá celé škály dynamických možností hlasu při zachování vysoké kvality tónu
bezpečně se orientuje v jednoduché partituře
dokáže zpívat z listu jednodušší skladby
reaguje na komplikovanější sbormistrovské gesto (zvládá tempové změny)
je schopen bezpečně zpívat i pod vedením cizího sbormistra jednodušší skladby
zpívá v cizích jazycích při odpovídající snaze o správnou výslovnost

5.ročník
Žák:
-

s jistotou zvládá interpretaci složitějších vícehlasých skladeb
využívá celé škály dynamických možností hlasu při zachování vysoké kvality tónu
dokáže zpívat z listu složitější, vícehlasé skladby
zpívá za doprovodu různých hudebních nástrojů ( smyčcové, dechové apod.)
je schopen bezpečně zpívat vícehlasé skladby i pod vedením cizího sbormistra
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6.ročník
Žák:
-

umí se dokonale orientovat v partituře
interpretuje a rozlišuje skladby podle jejich žánru a nálady
uvědomuje si při zpěvu z vícehlasého partu vztah svého hlasu k hlasům ostatním (rozliší sólový sborový part, zpěv tutti, zvýraznění
hlavy tématu ad.)
dokáže slovně ohodnotit výkon sboru a úroveň vystoupení

7.ročník
Žák:
-

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

-

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

2. ročník
Žák:

-

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

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

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

Skupinová interpretace zahrnuje souborovou, orchestrální a čtyřruční hru nebo klavírní doprovod k jinému nástroji.

Žák:
dokáže aktivně spolupracovat na interpretaci jednotlivých skladeb
má zdokonalené rytmické a intonační dovednosti
- zná i jiné nástroje, jejich ladění, rozsah, barvu atp.
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6. Vzdělávací obsah Výtvarného oboru
6.1 Studijní zaměření: Výtvarný obor
Vyučovací předmět

1. roč.

2. roč.

Přípravná výtvarná výchova

1h - 2h

1h - 2h

Studijní zaměření: Výtvarný obor
Předmět/ročník
Plošná tvorba
Prostorová tvorba
Objektová a akční
tvorba

1
1
1
1

2
1
1
1

3
1
1
1

I.
stupeň
4
1
1
1

II.
stupeň
5
1
1
1

6
1
1
1
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7
1
1
2

1
1
1
1

2
1
1
1

3
1
1
1

4
1
1
1

I. stupeň
1. a 2. ročník
Žák:
-

respektuje pravidla práce ve výtvarném atelieru
zvládá základní spolupráci ve skupině, tzn.: jestliže skupina pracuje na společném zadání, dokáže vyjádřít svůj výtvarný názor a
zároveň naslouchat výtvarným názorům svých dětských spolupracovníků
se nebojí netypických a velkých formátů
je schopen vybírat si výtvarnou techniku podle svého uvážení
má základní respekt k názoru jiných lidí, respekt k materiálu
pracuje s barvami s chutí, odhodlaně a beze strachu
zvládá výtvarné etudy a hry plošné i prostorové

3. a 4. ročník
Žák:
-

samostatně i v týmu rozvíjí schopnost vlastního vyjádření
je schopen realizovat své práce v prostoru
postupuje při akční tvorbě s invencí
je schopen realizovat velkoplošné malby a velkoformátové objekty
v případě potřeby komunikuje o obsahu svých děl (nenutíme děti za každou cenu, některé to stresuje)
zvládá základy sochařské tvorby
dokáže samostatně vytvořit výtvarné hry

5. a 6. ročník
Žák:
-

se samostatně soustřeďuje na úvahy o výtvarných problémech obsažených v zadání
experimentuje bez důrazu na výsledek
intuitivně rozvíjí sochařskou tvorbu
dokáže velkoryse zasahovat do prostoru
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-

se řídí intuicí a invenčně se vyjadřuje
dokáže zachycovat prostorové předměty z různých materiálů

7. ročník
Žák:
-

je schopen převést 3D objekt na plochu a obráceně
má individuální přístup ke studijní kresbě
samostatně materiálově experimentuje
rozvíjí různé možnosti výtvarného zpracování
experimentují s výtvarným jazykem
má povědomí o konceptuální tvorbě
vymyslí námět, projekt
pracuje se svoji invencí, inspiruje sám sebe i ostatní
dokáže vytvořit volnou plastiku i reliéf
dokáže obhájit své práce

II. stupeň
1. ročník
Žák:
-

je schopen použít i dalšími možnostmi výtvarného vyjádření
si vybírá s invencí, které technické možnosti povedou k uskutečnění jeho tvůrčích nápadů
věnuje pozornost rozvíjení také technických dovedností, které vedou k naplnění jeho výtvarných záměrů
dokáže se inspirovat cizím dílem při zachování jeho vlastního osobitého názoru
se prakticky seznamuje s různými způsoby tvorby v jednotlivých obdobích

2. ročník
Žák:
-

je ochoten samostatně a soustředěně pracovat bez potřeby vnější motivace
zajímá se o komunikační účinky svých prací
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-

vytváří velkoplošné a velkoobjemové kompozice s důrazem na neotřelá individuální řešení
má přehled v oblasti dějin výtvarné kultury

3. ročník
Žák:
-

dokáže vymyslet konceptuální základ pro happening či performanci
toleruje a respektuje různé výtvarné přístupy k jednotlivým námětům
pracuje na nezávislých projektech, které od začátku vymýšlí

4. ročník
Žák:
-

se orientuje ve výtvarných slozích a směrech
dokáže zpracovat i složitější dlouhodobý projekt s vědomím kontinuity vlastního díla
umí obhájit své dílo a s ním vlastní výtvarný názor
dokáže komunikovat se svými ročníkovými kolegy
zvládne vytvořit sérii happeningů a performancí
dokáže pracovat s informacemi a přistupuje k činnostem tvůrčím způsobem
má schopnost rozvíjet vlastní tvůrčí iniciativu neotřelými postupy
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7. Vzdělávací obsah Tanečního oboru

7

Vyučovací předmět

1. roč.

2. roč.

Přípravná taneční výchova

1h - 2h

1h - 2h

Studijní zaměření: Taneční obor
Předmět/ročník
Taneční průprava
Současný tanec
Tanec v souboru
Taneční seminář

1
1

2
1

Studijní zaměření: Taneční obor

3

I.
stupeň
4

II.
stupeň
5

6

7

1

2

3

4

1

3

3

2

1

1

1

2

2
1
1

1
2
1

1
2
1

0,5
1
0,5

0,5
1
0,5
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7.1

Taneční průprava

Přípravná taneční výchova
Žák:
-

předvede správné držení těla ve stoji
předvede základní polohy na zemi
ve skupině zatančí a rytmicky přednese jednoduchá slova a říkadla, využije k doprovodu Orffovy nástroje
při improvizaci reaguje na slovní doprovod pedagoga
ve skupině utvoří v prostoru kruh a řadu
ve skupině zazpívá s klavírním doprovodem písničku
při improvizace reaguje na změny v hudbě

I. stupeň
1. ročník
Žák:
-

drží správně tělo ve stoji
při improvizaci reaguje na slovní doprovod pedagoga
ve skupině utvoří kruh, řady, zástup a diagonálu
ve skupině zatančí a přednese rytmickou říkanku
ovládá základní polohy na místě

2. ročník
Žák:
-

správně drží tělo v základních polohách (stoj, sed, leh)
utvoří ve skupině kruh, osmu, diagonál, zástupy a řady
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-

rozliší začátek a konec hudební fráze, různá tempa (pomalé, střední a rychlé)
ve skupině improvizuje volně s náčiním na zadané téma

7.2 Současný tanec
3. ročník
Žák:
-

zvládá postoj v I. a II. pozici paralelní i vytočené
rozliší a předvede různé taneční polohy, zvládá převal, klubíčka a houpačky na koberci
orientuje se ve skupině, prostoru a nechá se na zadaný povel vést spolužákem
rozliší náhlé hudební změny a reaguje na ně na zadané téma
ve skupině improvizuje volně, s náčiním i bez něj na zadané téma

4. ročník
Žák:
-

správně drží tělo v základních polohách na místě i v pohybu z místa (chůze a běh)
zvládá jednoduché průpravné kombinace na koberci
vede skupinu po různých trajektoriích po prostoru
rozeznává dvoudobý a třídobý takt
improvizuje na zadané téma ve skupině

5. ročník
Žák:
-

správně drží tělo a dokáže dotykem opravit partnera při stoji
ve dvojici vytvoří krátkou taneční kombinaci na zadané téma
podílí se na tvorbě závěrečné choreografie
vytleská pulsaci v hudbě a následně propojí s chůzí
improvizuje s představou ve skupině, ale i jednotlivě s náčiním

6. ročník
Žák:
-

správně drží tělo v základních polohách na místě i v pohybu z místa (chůze, běh, skok)
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-

provede taneční kombinaci na koberci, kde spojí různé taneční polohy (leh, sed, klek a stoj)
předvede skok do dálky a do výšky
ve dvojici improvizuje na zadané téma

7. ročník
Žák:
-

drží správně tělo, vysvětlí slovně zásady správného držení těla a umí opravit sebe i ostatní při základních polohách
naučí se taneční kombinaci i se svými principy a umí ji předat partnerovi
podílí se aktivně na tvorbě závěrečné choreografie a návrhu kostýmů
poslouchá hudební skladbu a dokáže ji vyjádřit svým tanečním projevem
improvizuje na zadané téma ve dvojici, reaguje na reakci partnera a naopak

7.3 Taneční seminář
3. ročník
Žák:
-

ovládá jednotlivé výchozí pozice (např. stoj, sed, leh, klubíčko) a pojmenuje je
ohodnotí svůj vlastní taneční projev při společné choreografii
vyjmenuje několik tanečních směrů

4. ročník
Žák:
-

vysvětlí principy správného držení těla při stoji
ovládá jednotlivé výchozí pozice (např. stoj, sed, leh, klubíčko) a pojmenuje je
ohodnotí svůj vlastní taneční projev při společné choreografii
vyjmenuje několik tanečních směrů a vysvětlí základní rozdíly mezi nimi

5. ročník
Žák:
-

vysvětlí základní principy správného držení těla při stoji a opraví chyby i na ostatních žácích
ohodnotí svůj vlastní taneční projev při společné choreografii
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-

vysloví svůj názor na videozáznam z tanečního představení
přiřadí k jednotlivým tanečním směrům jednu taneční osobnost
vyhledá ukázku z taneční choreografie a vysvětlí svůj výběr

6. ročník
Žák:
-

pojmenuje vybrané taneční prvky, výchozí pozice a charakter pohybu
ohodnotí svůj vlastní taneční projev při tanečním představení
vysloví svůj názor na videozáznam z tanečního představení
napíše krátký referát o osobnosti tanečního světa

7. ročník
Žák:
-

ohodnotí svůj vlastní taneční projev při tanečním představení, i vlastní aktivitu při jeho přípravě
vysloví a vysvětlí svůj názor na danou choreografii z videonahrávky
ovládá základní názvosloví současné a klasické taneční techniky
vybere si jedno probírané téma (side specific, projekce ad.) a realizuje ho ve svém sóle

7.4 Tanec v souboru
7. ročník
Žák:
-

vytvoří vlastní taneční frázi do připravovaného projektu
spoluvytváří téma choreografie
v improvizaci vyjádří daný úkol
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II. stupeň
7.5 Současný tanec
1. ročník
Žák:
-

drží správně tělo v pohybu a dokáže popsat chyby u ostatních
uvědomuje si fyzikální vlastnosti v tanečním projevu, umí rozlišit jednotlivé charaktery pohybu (švih, vedený pohyb)
dokáže přečíst novou taneční kombinaci a naučit se ji po principech
ve dvojici vnímá váhu druhého těla a umí s ní pracovat
improvizuje přes zadanou představu a poté dokáže vyjádřit slovně své pocity

2. ročník
Žák:
-

drží správně tělo v pohybu a dokáže dotekem opravit chybu u svého kolegy
uvědomuje si fyzikální zákonitosti v tanečním projevu, umí rozlišit jednotlivé charaktery pohybu (švih, vedený pohyb, mrtvý bod)
ve dvojici reaguje na akci partnera, tím že tančí v souladu, vnímají kontrast mezi sebou
improvizuje přes představu s použitím osobitého rejstříku pohybů

3. ročník
Žák:
-

uvědomuje si fyzikální zákonitosti v tanečním projevu, umí rozlišit jednotlivé charaktery pohybu (švih, vedený pohyb, pád, mrtvý
bod)
ve dvojici se orientuje v prostoru, v čase a rozličné dynamice, vnímají vnější a vnitřní prostor a váhu partnera
improvizuje přes představu a fixuje objevené pohybové motivy do krátké fráze

4. ročník
Žák:
-

skrze taneční kombinaci si uvědomuje čas a prostor kolem něho, vnímá vnější a vnitřní prostor
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-

ve dvojici improvizují a užívají současné techniky jako nástroje pro souznění
improvizuje přes představu a fixuje objevené pohybové motivy do připravované choreografie (sólo, duet)

7. 6 Taneční seminář
1. ročník
Žák:
-

vyjmenuje významné osobnosti tanečního světa 20.století (choreograf, skladatel, tanečník)
slovně hodnotí svůj názor na ukázku z tanečního představení
zná základní anatomické pojmy v kosterní soustavě a dokáže je použít v praxi

2. ročník
Žák:
-

vysloví názor na dané představení, choreografii
zná základní anatomické pojmy ve svalové soustavě a dokáže si je uvědomit při vlastním pohybu, zda je vědomě zapojuje nebo ne
vyhledá skladbu současného autora a vysvětlí svůj výběr

3. ročník
Žák:
-

ovládá základní anatomické znalosti svého těla a umí je použít při vysvětlení zadaného tanečního pohybu
vyhledá skladbu současného autora a vysloví představu na choreografii nebo improvizaci na danou skladbu
napíše krátkou recenzi na dané představení, choreografii

4. ročník
Žák:
-

vybere sám vhodnou skladbu pro svůj závěrečný projekt a vysvětlí svůj výběr
užívá odborné názvosloví ze současného tance
vysloví představu světelného plánu pro závěrečný projekt
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7. 7 Tanec v souboru
1. ročník
Žák:
-

nakreslí svůj návrh prostorového řešení do připravované choreografie
v tvorbě fráze se inspiruje jiným uměleckým dílem – knihou
plní praktické úkoly při realizaci projektu

2. ročník
Žák:
-

vytvoří vlastní taneční frázi do připravovaného projektu
spoluvytváří téma choreografie
samostatně se podílí na realizaci projektu
v tvorbě sóla se inspiruje jiným uměleckým dílem - obrazem

3. ročník
Žák:
-

vytvoří vlastní taneční frázi do připravovaného projektu
samostatně se podílí na realizaci projektu
v tvorbě sóla se inspiruje jiným uměleckým dílem (obrazem, knihou nebo filmem) nebo svou vlastní zkušeností

4. ročník
Žák:
-

spoluvytváří téma choreografie
samostatně se podílí na realizaci projektu
vytvoří pro sebe své vlastní sólo nebo duet do připravovaného projektu
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8. Vzdělávací obsah Literárně-dramatického oboru
Studijní zaměření: Literárně - dramatický obor

8

Vyučovací předmět

1. roč.

2. roč.

Přípravná drametická výchova

1h - 2h

1h - 2h

Studijní zaměření: Literárně-dramatický obor
Předmět/ročník
Dramatická průprava
Dramatika a slovesnost
Dramatická a divadelní
průprava

1
2

2
2

3

I.
stupeň
4

II.
stupeň
5

6

7

2

3

3

3

3
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1

2

3

4

3

3

3

3

Přípravná dramatická výchova
Žák:
-

se aktivně a spontánně zapojuje do dramatické hry
má své vlastní místo ve skupině, uvědomuje si sebe v kontextu s ostatními, respektuje další děti a ve hře i mimo ni vstupuje do
nových vztahů i situací
si uvědomuje držení těla, cítí základní rytmus a ovládá základní prvky dynamického pohybu (pohyb ve skupině, orientace v prostoru)
i pohybu cíleného (základy přízemní akrobacie, zvládnutí cviků na obratnost a pružnost)
zvládá pohyb zafixovaný na slovní projev
na základě slovních her je schopen samostatného mluvního projevu i řečového sebevyjádření

I. stupeň
1. ročník
Žák:
-

si v jednoduché dramatické hře uvědomuje sebe sama i své partnery a reaguje na ně
je schopen vnímat a používat v dramatické hře předměty a na základní úrovni zvládnout partnerskou hru se zástupnou rekvizitou
ovládá správné držení těla a základní směry pohybu
je schopen rytmického pohybu a uplatňuje zvládnuté pohybové dovednosti v jednoduché akci
v jednoduchých mluvních cvičeních zvládá základní rytmičnost a melodičnost řeči, ovládá měkký hlasový začátek
umí se samostatně slovně vyjádřit

2. ročník
Žák:
-

respektuje ostatní ve skupině a uvědomuje si své vlastní postavení
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-

zvládá jednoduchou etudu – umí zachovat její formu a snaží se přizpůsobovat své jednání v ní i změně zadaných okolností (výměna
rolí, změna situace či prostředí)
přizpůsobuje rytmický pohyb změně v návaznosti na zvuk či hudbu
zvládá základní prostorové (a skupinové) útvary a prvky přízemní akrobacie (kolébky, kotouly), cvičí se v rovnováze
je schopen jednoduchého fázovaného pohybu
osvojuje si základy dechové opory, je schopen pracovat s nádechem a výdechem, zvládá rezonanci na přední opoře, zlepšuje
zřetelnost a znělost mluvního projevu
osvojené uplatňuje v přednesu
zvládá jednoduché slovní vyjádření

3. ročník
Žák:
-

zvládá v zadaném dramatickém tvaru jednoduchou charakterizaci (uvědomuje si svou roli a následné jednání) – nově začíná používat
přenesené jednání a pokouší se o jednoduchou stylizaci
se v dramatické hře stává aktivnějším partnerem pro druhého, zachází detailněji s rekvizitou; vnímá prostor kolem sebe (včetně řešení
náznakového prostředí pro hru použitím jednoduchých výtvarně-scénických prvků)
v hudebně-pohybových cvičeních zvládá změny tempa (ve dvoudobém, třídobém rytmu) a dynamiky
díky mluvním (dechovým, hlasovým a artikulačním) cvičením získává správný základní vnitřně hmatový sebecit a staví na něm při
recitaci či dramatickém projevu v etudách
snaží se interpretovaným textem vyjádřit své názory a postoje, začíná pracovat na rozrůznění dramatického výrazu (intonace a
dynamika řeči, stylizace, pointování, zkratka dramatického jednání)

4. ročník
Žák:
-

je schopen vystavět jednoduchou dramatickou situaci a uvědomuje si její možnou změnu proměnou dramatického jednání
vnímá partnera v prostoru, všímá si jeho jednání a přiměřeně na ně reaguje
ovládá jednoduchý dialog, chápanou motivaci postavy zpřítomňuje svým jednáním
zvládá základní prvky přízemní gymnastiky, náročnější cviky na obratnost a koordinaci těla v pohybu při uchování daného rytmu
v mluvním projevu uplatňuje dosažené technické návyky: aktivizaci mluvidel a podbřišku, dechovou oporu a rezonanci v masce
v souboru aktivně spolupracuje, je schopen na patřičné úrovni vnímat práci ostatních, obohacuje svůj dramatický projev o nové
podtextové a výrazové roviny.

5. ročník
Žák:
96

-

v dramatické etudě vyjadřuje vlastní námět a je schopen udržet její zadaný tvar
zvládá jednoduchý písemný literární tvar (povídka, základní scénář) i slovní improvizaci (moderování, reportáž, výklad...)
ovládá prvky přízemní akrobacie a cviky na koordinaci těla a práci s těžištěm
je schopen jednoduché pohybové improvizace na daný hudební námět
v mluvním projevu používá dechovou oporu, rezonanci v masce, aktivizaci mluvidel a podbřišku; je seznamován s možnou gradací
mluvy (dialogu)
uvědoměle pracuje se základními výrazovými prvky přednesu, v dialogu užívá různé výrazové varianty řeči
je schopen uchopit základní myšlenku literárního textu (i jiných uměleckých děl)
je aktivním při práci v souboru a používá zde dosažených dovedností

6. ročník
Žák:
-

je schopen chápat provázanost dramatického děje a je schopen udržet svou dramatickou akcí
reaguje na proměnu ztvárňované role u partnera nebo změnu zadaných okolností přizpůsobením dramatického jednání
zvládá zadané prvky pohybové techniky; je schopen obohatit svůj pohybový projev o jednoduchý tanec a zvládá základní pohybovou
improvizaci (v souvztažnosti s hudbou živou nebo reprodukovanou)
prakticky ovládá dosažené mluvní dovednosti a začíná používat jemnějších odstínů řeči (podtext, ironie, nadsázka, gradace)
vnímá partnera v prostoru, aktivně a mnohem adresněji na něj reaguje
při práci v souboru používá dosažených znalostí, více se osamostatňuje a přispívá svými individuálními tvůrčími dovednostmi k
celkovému literárnímu/dramatickému tvaru, na kterém soubor pracuje
kromě reflexe práce ostatních je nápomocen mladším členům souboru

7. ročník
Žák:
-

je schopen komunikovat prostřednictvím dramatického jednání (verbálního i neverbálního), vystaví a samostatně realizuje drobný
jevištní tvar (etuda, improvizace)
rozumí dramaturgickému i režijnímu plánu dramatického tvaru a v co největší míře se sám výběru i realizace aktivně a tvořivě účastní
drží celistvý dramatický výraz a prakticky tak používá nabytých dovedností mluvy a pohybu
dokáže vyjádřit své myšlenky jak slovně, tak v písemné podobě a autorsky je pak použít ve výsledném literárním či dramatickém
tvaru
se seznamuje s kulturní historií, dějinami dramatického umění, s prostředím divadla (teoreticky či přímo konkrétními návštěvami
vybraných divadelních inscenací) a vhodnými uměleckými díly
vybraná díla je schopen zhodnotit a dát do souvislostí
reflektuje práci druhých; je schopen ji hodnotit, přijímá kritiku vlastní práce, naslouchá ostatním a respektuje je
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-

je schopen samostatných rozcviček (mluvních, pohybových), při nichž si prakticky ověřuje své schopnosti a zároveň je veden k většísamostatnosti, spolupráci a schopnosti rozpoznávat u sebe i druhých odchylky v technice a hledat jejich příčiny a možnou nápravu
spoluvytváří a absolvuje závěrečné vystoupení jako vyvrcholení své oborové výuky I. stupni

II. stupeň
Dramatická a divadelní průprava
Je základním předmětem studia II. stupně výuky LDO. Synteticky sdružuje jednotlivé předměty předchozího studia I. stupně (Dramatika a
slovesnost, Pohybová a rytmická průprava, Hlasová průprava, Práce v souboru) a vede žáky ke komplexnímu, hlubšímu a individuálnímu
chápání dramatického textu a divadelního tvaru. Od drobných dramatických a divadelních tvarů je zde jasný posun k větším uměleckým celkům,
kde si žák v průběhu jednotlivých ročníků II. stupně osvojuje stále více samostatnější úlohu sebe jako tvůrce a současně respektuje v tomtéž
ostatní jako spoluautory kolektivního díla. Obsahově je žák detailně seznamován s teorií a dějinami divadla a dramatu.

1. ročník
Žák:
- se orientuje v základních literárních žánrech, zná specifika dramatického ztvárnění
- je schopen vybrat pro zvolené téma vhodný žánr pro jeho zpracování a samostatně ztvárnit
v jednoduchém útvaru (báseň, dialog, vyprávění..)
- orientuje se v dramatickém textu, dokáže odlišit jednotlivé postavy a pomocí dramatického jednání je adekvátně ztvárnit
- přenáší skutečnou událost ze svého života do uměleckého tvaru a je schopen základní stavby (začátek, gradace, vyústění)
- je schopen celistvého dramatického výrazu ve ztvárnění role
- vědomě používá nabyté znalosti mluvní a pohybové
- je schopen jednoduché sebereflexe a reflektuje a základně hodnotí práci ostatních
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- seznamuje se s kulturní historií a dějinami dramatického umění

2. ročník
Žák:
- je schopen orientovat se i v rozsáhlejších dramatických útvarech (hra o více dějstvích, obsáhlejší monolog, dialog o více postavách)
- je schopen vědomé komunikace s partnerem a nově i s více partnery v dramatické situaci (používání pauzy, různé intonace,
charakterové proměny postavy)
- rozšiřuje dramatický výraz při ztvárnění postavy o detailnější stylizaci, je schopen charakterové zkratky
- se pohybuje v prostoru s využitím nabytých pohybových dovedností; bez problému je schopen orientovat se ve skupině v náročnějších
situacích (větší počet postav, změna pohybového rytmu...)
- dokáže rozpoznat a pojmenovat dramatické a divadelní prostředky, které jsou v daném díle použity
- naslouchá odlišnému názoru druhých, respektuje ho a je schopen výsledky konstruktivní výměny názorů promítnout do vznikajícího
díla
- zná proměny divadelního tvaru v jednotlivých dějinných epochách

3. ročník
Žák:
- se velmi dobře orientuje v základních pojmech tvůrčího psaní (popis, charakteristika, vyprávění, dramatický monolog a dialog...)
- zvládá jednoduchou volnou improvizaci na základě osvojeného dramatického textu
- samostatně (autorsky) vytvoří jednoduchý dramatický text nebo jevištní tvar (etuda, jednoduchý dialog minimálně třech postav...)
- ovládá dramatické jednání s rekvizitou i se složitější loutkou (marioneta, loutka hlavová nebo krosnová)
- zvládá podrobnou charakterizaci postavy v celém jevištním útvaru, umí vystavět
- dramatickou situaci a náležitě ji gradovat
- zvládne předvést jednoduchý taneční výstup s uplatněním nabytých pohybových a rytmických dovedností
- reflektuje a analyzuje vlastní práci i práci druhých s použitím základních odborných termínů
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- si během ročníku vyzkouší různé úlohy tvůrců jevištního tvaru (autor dramatického textu, návrhář scény a kostýmů, výběr hudby,
režisér)

4. ročník
Žák:
- plně využívá pohybové, mluvní, komunikační a praxí nabyté dovednosti v jevištním tvaru dle zvoleného inscenačního klíče
- je schopen samostatné práce s několika rekvizitami (i volné improvizace) a ovládá práci se složitější loutkou (marioneta, nesené typy
loutek)
- přebírá v realizovaném jevištním tvaru jednotlivé autorské role (autor textu, režisér...) a aktivně spolupracuje na výsledném výstupu
- samostatně písemně zpracuje libovolnými literárními prostředky zadané nebo samostatně zvolené téma (například ve formě básně,
monologu, dialogu, jednoduchého scénáře, recenze)
- kriticky reflektuje a hodnotí práci svou i druhých, je schopen hluboké sebereflexe
- hodnotí dramatické nebo literární dílo, včetně způsobu jeho provedení
- rozpozná dramatický text či jevištní tvar dle dobového kontextu a je schopen určit jeho specifika

Žák ukončí základní studium II. stupně veřejným absolventským představením v sólovém i kolektivním výstupu.

9. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Do výuky jsou zařazování žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří prokáží u přijímací talentové zkoušky schopnosti potřebné ke studiu
zvoleného oboru.
Žáci jsou do této kategorie zařazováni na základě odborného posudku pedagogicko-psychologické poradny.
Pro tyto žáky je vytvořen individuální plán, který je navržen učitelem hlavního oboru, prokonzultován s vedoucím příslušného oddělení a
schválen ředitelem školy.
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Individuální vzdělávací plán není součástí ŠVP, nýbrž svébytným dokumentem, který je vytvářen zpravidla na jeden školní rok. Pravidla pro jeho
tvorbu upravuje vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
nadaných.
Při výuce respektujeme individualitu žáka. Žák je vyučován podle aktuálního školního vzdělávacího programu, který je přizpůsoben jeho
individuálním potřebám.

10. Vzdělávaní žáků mimořádně nadaných

Jako mimořádně nadané považujeme žáky diagnostikované z pedagogicko-psychologické poradny. Pro tyto žáky může škola, na základě žádosti
rodičů a na základě potvrzení příslušného zařízení, vypracovat individuální vzdělávací plán. Plán vypracuje učitel hlavního oboru, schválí ředitel
školy. Plán se vypracovává zpravidla na jeden rok.
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U žáků, u kterých pozorujeme mimořádné dispozice k uměleckému vzdělávání a kteří dlouhodobě prokazují vynikající studijní výsledky,
event.se připravují na talentové zkoušky na střední nebo vysoké školy uměleckého zaměření a nejsou diagnostikováni jako mimořádně nadaní
vytváří škola maximální podmínky k rozvoji jejich schopností.
U žáků s mimořádnými dispozicemi k uměleckému vzdělávání nevytváříme individuální vzdělávací plán, ale výuka je přizpůsobena rozvoji
jejich talentu a dosažení žákova maxima. V tomto případě posilujeme hodinové dotace. Hodinová dotace může být posílena až na 2 hodiny
individuální výuky týdně.
Posílení hodinové dotace u žáků s mimořádnými dispozicemi navrhuje učitel hlavního oboru, schvaluje vedoucí oddělení a ředitel školy.

11. Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy

11.1 Hodnocení žáků
Hodnocení žáků probíhá známkováním do žákovských sešitů, vydáním opisu známek v pololetí a vydáním vysvědčení na konci školního roku.
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O průběhu vzdělávání jsou zákonní zástupci žáka informováni průběžně během školního roku a to telefonicky či osobně.
V hudebním oboru jsou zákonní zástupci informováni o prospěchu žáka též po provedení třídních přehrávek či účasti na veřejném koncertu.
V kolektivních oborech jsou zákonní zástupci informováni o prospěchu žáka při třídních schůzkách.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
1) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací.
2) Žák je v jednotlivých předmětech hodnocen na vysvědčení těmito stupni prospěchu:
a) 1 - výborný,
b) 2 - chvalitebný,
c) 3 - uspokojivý,
d) 4 - neuspokojivý.
3) Žák je na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnocen těmito stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním,
b) prospěl(a),
c) neprospěl(a).

4) 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.
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.
6) Žák prospěl, jestliže nebyl ani v jednom povinném předmětu hodnocen stupněm
prospěchu 4 – neuspokojivý.
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7) Žák neprospěl, jestliže byl z některého povinného předmětu hodnocen stupněm prospěchu 4 – neuspokojivý.
8) 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 hodnocení náhradní termín, a to tak, aby
hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.
9) 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.

11.2 Vlastní hodnocení školy
Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy jsou:



podmínky ke vzdělávání



průběh vzdělávání
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podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání



výsledky vzdělávání žáků a studentů



řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků



úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

V Libčicích nad Vltavou dne 26. 5 .2014

Vladimír Kliment
Pověřený řízením ZUŠ

razítko školy
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