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2.0 Charakteristika školy 

 

2.1 Počet oborů, velikost 

Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o. byla schválena jako jednooborová (hudební 

obor) o cílové kapacitě 35 žáků. 

 

2.2 Historie a současnost 

Škola vznikla 20. 9. 2016 a fungovala do 31. 8. 2018 jako soukromý subjekt bez zapsání do 

rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, zřizovatelem a jednatelem byla Martina Šobová. 

S účinností od 1. 9. 2018 je škola zapsána do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR. 

Zřizovatelem je Soukromá základní umělecká škola SOLIS s r.o. Ředitelem a jednatelem školy 

je Martina Šobová, dipl.um. Škola má jedno pracoviště a zároveň sídlo Žižkova tř. 1321/1, 

370 01, České Budějovice.  

Škola má vynikající výsledky na soutěžích, včetně několika ocenění za pedagogickou práci. 

 

2.3 Charakteristika pedagogického sboru 

Jediným pedagogem školy je prozatím Martina Šobová, dipl.um., která je zároveň ředitelkou 

a jednatelkou školy. Pedagog má vzdělání potřebné pro pedagogickou činnost a zároveň 

uměleckou praxi pro předměty, které vyučuje. Nadále si zvyšuje svoji kvalifikaci a průběžně 

se vzdělává v odborné a pedagogické oblasti, případně další související s osobním růstem. Na 

hodinách panuje pracovitá a tvořivá atmosféra, která umožňuje předávat žákům co nejvíce 

uměleckých znalostí a dovedností.  
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2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní a regionální spolupráce 

Soukromá ZUŠ SOLIS se v současné době na žádném dlouhodobém projektu nepodílí. 

V rámci svých možností škola spolupracuje s místními organizacemi jako např. Klub seniorů, 

Domovy důchodců apod., propaguje svou činnost a ve své nabídce je veřejnosti otevřená.  

 

2.5 Vybavení školy a její podmínky 

Škola sídlí v pronajatém prostoru kancelářské budovy, která je umístěna v centru města 

blízko veřejné dopravy (autobusové a vlakové nádraží) a MHD. Je tedy velmi dobře dostupná 

pro všechny žáky, kteří navštěvují školy v centru města i v okolních sídlištích nebo dojíždí 

z okolních vesnic.  

Škola  - nemá vlastní prostory, pracuje v dlouhodobém pronájmu 

 - vyučuje v prostoru odpovídajícím technickým požadavkům hudebního oboru 

 - vlastní notový archív 

 - vlastní hudební nástroje vyučovaných předmětů 

 - nemá možnosti zapůjčovat žákům nástroje 

 

 

3.0 Zaměření školy a její vize 

3.1 Zaměření školy 

Snahou je poskytnout všem žákům základy v hudebním oboru tak, aby obstáli jako amatérští 

hudebníci jak v sólové, tak v komorní nebo orchestrální hře. Žáky, kteří projeví o zvolený 

hudební nástroj hluboký zájem, může škola připravit pro další studium na vyšším stupni 

uměleckého školství. 

 

3.2 Vize školy 

Prioritou školy je podchycení a rozvoj talentů, soustavná výchova žáků k celoživotnímu a 

aktivnímu zájmu o hudbu a umění. Chceme být školou postavenou na kvalitní výuce, která 

probíhá v přátelské a tvůrčí atmosféře, s individuálním přístupen ke každému žáku. 

Poskytneme co možná nejkvalitnější základy vzdělání ve vybraném hudebním nástroji a 

budeme rozvíjet a podporovat nejen sólové muzicírování, ale také kolektivní jako přípravu na 

budoucí případné uplatnění našich žáků v nejrůznějších hudebních uskupeních. 
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4.0 Výchovné a vzdělávací strategie 

Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci 

 vzděláváme žáka s ohledem na jeho individuální schopnosti 

 v požadavcích na žáka jsme důslední 

 individuálně uplatňujeme moderní metody výuky 

 

Strategie pro kompetenci osobnostně sociální 

 vedeme žáka k odpovědnosti za společně vytvořené kolektivní dílo 

 vedeme žáka ke kolektivní spolupráci 

 vedeme žáka k respektu a tolerantnosti k vytvořenému dílu druhých 

 

Strategie pro kompetenci kulturní 

 seznamujeme žáky s kulturními akcemi školy i jiných organizátorů 

 vlastním příkladem vedeme žáky ke slušnému chování a vystupování na veřejnosti 

 diskutujeme se žáky o uměleckých pořadech, respektujeme jejich názor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o. 

                                                    
 

7   Školní vzdělávací program 
 

 

5.0  Vzdělávací oblast hudebního oboru 

Hudební obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákům prostřednictvím 

soustavného vzdělávání, aktivní interpretace, poznáváním hudební kultury a osvojením si 

základních teoretických znalostí využívat hudbu jako prostředek vzájemné komunikace i 

osobního uměleckého cítění. Hudebním vzděláním lze označit nejen výchovu žáka ke hře na 

hudební nástroj, ale výchovu k estetickému vnímání a chápání obecně.  

Umění je jednou ze sfér lidské činnosti, která nám říká něco víc o podstatě našeho bytí. Je 

součástí lidské kulturní historie odedávna, proto je nezbytně nutné je udržovat, rozvíjet a 

předávat dál. Zvláště v dnešní době je nezbytně nutné rozvíjet emocionální stránku mladého 

člověka a pěstovat jeho smysl pro vnímání umění. 

Základní umělecká škola je schopna doplnit tu část vzdělání, kterou nelze jinde získat. Žáci se 

učí zvládnout technické a výrazové prostředky zvoleného nástroje tak, aby se jim stal 

prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek, stávají se hudebníky s rozvinutou 

schopností proniknout do výrazu a struktury hudebního díla.  

Absolventi hudebního oboru získají komplexní přehled v kulturní oblasti. Jsou schopni 

emocionálního vyjádření na základě systematického a odpovědného studia pod vedením 

plně kvalifikovaného pedagoga. V každém studentovi hudebního oboru vychovává naše škola 

vnímavého posluchače a nadšeného amatéra, či hudebního profesionála, pokračujícího ve 

studiu na umělecké škole vyššího typu. Studium nejen v hudebním oboru je jedním ze 

stavebních kamenů základního pilíře obecné vzdělanosti dětí a dospělých. 

Vzdělávací obsah hudebního oboru je provázán dvěma oblastmi, praktické a teoretické, 

které jsou specifikovány v jednotlivých studijních zaměřeních – učební plán, ročníkové 

výstupy, popisující znalosti a dovednosti žáka. 
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5.1.0 Hudební interpretace a tvorba 

 

Přijímání a zařazování žáků ke studiu 

Přípravné studium I. stupně 

Na základě prokázání předpokladů ke vzdělávání a zájmu jsou do přípravného studia 

přijímáni žáci od 5 let. Studium je jednoleté nebo dvouleté. 

Základní studium I. stupně 

Uchazeči jsou přijímáni od 7 let na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky. Délka 

studia je 7 let. Absolvování přípravného studia není podmínkou. 

Přípravné studium II. stupně 

Studium je organizováno pro žáky od 14 let, kteří neabsolvovali studium I. stupně nebo 

studovali rozdílné studijní zaměření. Žáci jsou přijímáni na základě úspěšného vykonání 

talentové zkoušky. Studium je jednoleté. 

Základní studium II. stupně 

Studium navazuje na přípravné studium II. stupně a na studium I. stupně. Je organizováno 

pro žáky od 14 let v délce 4 let. 

Studium pro dospělé 

Studium je organizováno pro žáky od 18 let v délce 4 let pro žáky, kteří nejsou studenty SŠ 

nebo VOŠ. Student naváže na své předchozí studium a rozvíjí dále své schopnosti, 

dovednosti a znalosti nebo v případě začátečníka plní ročníkové výstupy I. nebo II. stupně 

studia dle svých možností, schopností a dovedností. Učební plán je jedna hodina týdně 

v každém ročníku.  
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5.1.1 Přípravné studium 

 

Přípravné studium I. stupně 

 

Dvouleté přípravné studium 

 

Během studia se žák seznámí s vybraným hudebním nástrojem, učí se tvořit tón, rozvíjí 

základy sluchové a rytmické dovednosti a představivosti. Výuka předmětu probíhá 

individuálně (příp. ve skupině 2 žáků).  

 

 

Učební plán 

 Přípravné studium I. - 1. 
ročník 

Přípravné studium I. - 2. 
ročník 

Hra na nástroj/Sólový zpěv 1 1 
  

 

Ročníkové výstupy 

 

Přípravné studium 1 – žák: 

 

 zahraje/zazpívá píseň v rozsahu pěti tónů 

 opakuje rytmický úryvek 

 rozezná hru pomalu, rychle, silně, slabě 

 pojmenuje svůj nástroj a jeho části 

 umí správně sedět u nástroje/stát při zpěvu 

 orientuje se v notové osnově 

 rozezná notu i pomlku celou, půlovou a čtvrťovou 

 

Přípravné studium 2 – žák: 

 

 zahraje/zazpívá píseň v rozsahu kvinty 

 hraje tóny ve správných hodnotách 

 rozezná skladbu smutnou a veselou 

 ovládá označení základních taktů 

 napíše notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou 
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Jednoleté přípravné studium 

 

Během studia se žák seznámí s vybraným hudebním nástrojem, učí se tvořit tón, rozvíjí 

základy sluchové a rytmické dovednosti a představivosti. Výuka předmětu probíhá 

individuálně (příp. ve skupině 2 žáků).  

 

 

Učební plán 

 Přípravné studium I. 

Hra na nástroj/Sólový zpěv 1 
  

 

Ročníkové výstupy 

 

Přípravné studium – žák: 

 

 zahraje/zazpívá píseň v rozsahu kvinty 

 opakuje rytmický úryvek 

 rozezná hru pomalu, rychle, silně, slabě 

 pojmenuje svůj nástroj a jeho části 

 umí správně sedět u nástroje/stát při zpěvu 

 orientuje se v notové osnově 

 hraje tóny ve správných hodnotách 

 rozezná skladbu smutnou a veselou 

 ovládá označení základních taktů 

 rozezná a napíše notu i pomlku celou, půlovou a čtvrťovou 
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Přípravné studium II. stupně 

 

Jednoleté přípravné studium 

 

Během studia se žák seznámí s vybraným hudebním nástrojem, učí se tvořit tón, rozvíjí 

základy sluchové a rytmické dovednosti a představivosti. Výuka předmětu probíhá 

individuálně.  

 

Učební plán 

 Přípravné studium II. 

Hra na nástroj/Sólový zpěv 1 

  

 

Ročníkové výstupy 

 

Přípravné studium II. – žák: 

 

 pojmenuje nástroj a jeho části 

 zahraje/zazpívá píseň 

 orientuje se v notové osnově 

 popíše a napíše notu a pomlku celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou 

 zná noty v houslovém klíči g – g2, a v basovém klíči c – c1  

 zná označení základních taktů a taktových čar 

 vyjmenuje hudební abecedu vzestupně i sestupně 

 vysvětlí definici stupnice, půltón a celý tón 

 vysvětlí kvintový a kvartový kruh 

 zná základní intervaly 
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5.1.2 Studijní zaměření: Hra na klávesy 

 

Učební plán 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na klávesy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       
Kolektivní hra    1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Poznámky: 

 Výuka probíhá individuálně nebo ve skupině max. 2 žáků, od 3. ročníku individuálně 

 Kolektivní hru může žák navštěvovat i v dřívějších ročnících dle svých schopností 

 

Ročníkové výstupy: 

I. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 hraje lidové písně s doprovodem T, S, D alespoň v tónině C dur (celý akord) 
 zná základní návyky sezení u nástroje 
 orientuje se na klávesnici v rozsahu malé a jednočárkované oktávy 
 rozezná různé délky not a pomlk, určení taktu a základní zápis (staccato, legato, 

ligatura apod.) 
 s pomocí učitele určí a nastaví: style, voice a tempo (používá intro, ending) 
 hraje lidové písně nebo lehké přednesové skladby dohromady melodicky 
 chápe, co je melodie a doprovod 
 je schopen určit 1. dobu v doprovodu 

2. ročník – žák: 

 nastaví si sám style, voice, tempo 
 užívá v doprovodech intro, ending, variace 
 chápe, co je předtaktí 
 ovládá další akordy (Ami, Emi) 
 zvládá různé druhy repetic 
 hraje písně ze zpěvníků s doprovodem podle svých možností 
 hraje přednesové (klavírní nebo jiné) skladby podle svých možností 
 hraje stupnice do 2 křížků a 2 bé + T5 a obraty 
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3. ročník – žák: 

 zvládá si sám vybrat a nastavit style, voice, tempo 
 užívá v doprovodech intro, ending, fade out, variace, příp. break 
 orientuje se na klávesnici v rozsahu c ‐ c3 
 ovládá další akordy (G7, Dmi) 
 zvládá hrát legato, staccato, tečkovaný rytmus 
 hraje stupnice do 3 křížků a 3 bé + T5 a obraty 

4. ročník – žák: 

 hraje přednesové skladby a písně v různých tempech a žánrech 
 hraje přednesové skladby nebo písně i v mollových tóninách 
 zvládá nastavit podle potřeby transpose, upper oktave, harmony 
 hraje stupnice do 4 křížků a 4 bé + T5 a obraty 

5. ročník – žák: 

 zvládá hrát v různých tóninách, skoky, přenášení ruky křížem 
 užívá při hře funkci OTS link a s pomocí učitele registration memory 
 používá v doprovodu akord B dur 
 hraje stupnice do 5 křížků a 5 bé + T5 a obraty 

6. ročník – žák: 

 ovládá skladby v různých tóninách (včetně střídání tónin v jedné skladbě) 
 zvládá v různých žánrech a tempech přednesové skladby a písně ze zpěvníků 

s doprovodem 
 užívá v doprovodech všechny akordy dur a moll 
 používá pedál na přepínání některých funkcí nástroje 
 sedí správně u nástroje, ovládá koordinaci obou rukou, má přirozený a uvolněný tvar 

ruky, ale hraje s pevnými špičkami prstů 
 hraje stupnice do 6 křížků a 6 bé + akordy a obraty T5 a D7 

7. ročník – žák: 

 orientuje se bez problémů na klávesnici v celém jejím rozsahu 
 ovládá trylek, triolu 
 užívá v doprovodech všechny akordy, včetně některých dim a D7 
 hraje stupnice do 7 křížků a 7 bé + akordy a obraty T5, D7 
 používá pedál na přepínání některých funkcí nástroje, případně sustein 
 ovládá a používá různé funkce nástroje a je schopen samostatně rejstříkovat danou 

skladbu nebo písničku 
 je schopen hrát s doprovodem CD nebo učitelem, účastní se aktivně kolektivní hry 
 ukončí studium I. stupně absolventským veřejným vystoupením nebo závěrečnou 

zkouškou 
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II. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 je schopen kompletní analýzy notového zápisu, event. s malou pomocí učitele 

 užívá různé funkce nástroje a umí narejstříkovat přednes, event. s malou pomocí 
učitele 

 účastní se aktivně kolektivní hry 

2. ročník – žák: 

 hraje alespoň jednu skladbu za pololetí zpaměti 
 účastní se aktivně kolektivní hry 
 ovládá čtyřhlasý akord a D7 harmonicky i melodicky zvlášť 

3. ročník – žák: 

 je schopen samostatné kompletní analýzy notového zápisu 
 hraje většinu přednesů zpaměti 
 používá paměťové možnosti nástroje ve všech jeho podobách 
 je schopen hrát některé klavírní skladby úměrně svým technickým možnostem, a to 

buď na klávesy, nebo na klavír (v tom případě je schopen využít barevných a 
dynamických možností klavíru, včetně ovládání pedálu) 

 zajímá se o nové typy a možnosti EKN, umí si stáhnout nové rejstříky apod., zajímá se 
o nové noty a dění v oboru 

4. ročník – žák: 

 hraje z listu repertoár lehčího charakteru 
 ovládá různé funkce a efekty nástroje a pedál ve všech jeho možnostech 
 dokáže samostatně nastudovat skladby různého charakteru a žánru a umí takovou 

skladbu sám narejstříkovat a použít různé možnosti nástroje 
 zvládá nahrát na disketu nebo USB doprovod nebo jiné složky potřebné k přednesu 
 hraje aktivně v kolektivní hře, je schopen doprovodu (korepetice) k jinému nástroji 
 ukončí studium absolventským veřejným vystoupením nebo závěrečnou zkouškou 
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5.1.3 Studijní zaměření: Hra na akordeon 

 

Učební plán 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na akordeon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       
Kolektivní hra    1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Poznámky: 

 Výuka probíhá individuálně nebo ve skupině max. 2 žáků, od 3. ročníku individuálně 

 Kolektivní hru může žák navštěvovat i v dřívějších ročnících dle svých schopností 

 

Ročníkové výstupy: 

I. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 správně sedí s nástrojem 
 ovládá základní orientaci na klávesnici 
 ovládá základní basy podle svých schopností 
 čte noty v houslovém klíči a basy C, G, D, F 
 ovládá a otáčí plynule měch 
 hraje lidové písně pravou rukou s doprovodem učitele nebo s doprovodem basů T, D 
 hraje stupnici C dur přes 1 oktávu zvlášť + tříhlasý akord harmonicky a melodicky 

zvlášť 

2. ročník – žák: 

 upevňuje správné sezení, držení nástroje a postavení pravé i levé ruky 
 ovládá základní nezávislost rukou 
 používá při hře pomocné basy 
 používá základní dynamiku 
 hraje přiměřeně obtížné skladby podle svých možností a dovedností 
 hraje podle výběru některé skladby zpaměti 
 ovládá stupnice C, G dur přes 1 oktávu dohromady rovný pohyb + akordy T5 a obraty 
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3. ročník – žák: 

 ovládá správné postavení rukou a správné držení nástroje 
 zvládá měchovou techniku a základní nezávislost rukou 
 ovládá posuny ruky v různých polohách a základní hmatovou představivost 
 ovládá správné nasazení a ukončení tónu 
 hraje přiměřené skladby s doprovodnými akordy nebo s melodickým vedením basu 
 ovládá stupnice do 2 křížků a 2 bé přes 1 oktávu dohromady rovný pohyb + akordy T5 

a obraty 

4. ročník – žák: 

 ovládá souhru obou rukou a měchu a vzájemnou nezávislost, orientuje se na 
klávesnici 

 ovládá základní a pomocnou řadu basů v doprovodech 
 používá měch podle frází ve skladbě 
 hraje bez větších problémů dvojhmaty 
 využívá některých barevných možností nástroje – registrace 
 hraje z listu skladby nižšího stupně 
 účastní se kolektivní hry 
 ovládá stupnice do 3 křížků a 3 bé přes 2 oktávy dohromady + akordy a obraty 

5. ročník – žák: 

 ovládá základní melodické ozdoby 
 hraje bez větších problémů dvojhmaty a počátky vícehlasu a polyfonie 
 využívá registrací nástroje 
 hraje přednesové skladby zpaměti 
 ovládá stupnice do 4 křížků a 4 bé přes 2 oktávy dohromady + akordy a obraty 

6. ročník – žák: 

 ovládá bezproblémovou orientaci na klávesnici, včetně skoků a orientuje se ve všech 
basech 

 ovládá dělení měchu podle frází a charakteru hudby 
 hraje skladby různého charakteru, stylových období a žánrů, včetně polyfonie a 

ovládá zásady stylové interpretace skladeb 
 účastní se aktivně kolektivní hry 
 ovládá stupnice do 5 křížků a 5 bé přes 2 oktávy dohromady protipohybem + akordy 

7. ročník – žák: 

 ovládá dynamiku, výrazové a barevné prostředky nástroje, včetně registrace 
 podílí se na výběru skladeb podle svého zájmu 
 hraje většinu skladeb zpaměti a ovládá hru z listu 
 ovládá stupnice do 7 křížků a 7 bé přes 2 oktávy + čtyřhlasé akordy a obraty 
 ukončí studium I. stupně absolventským veřejným vystoupením nebo závěrečnou 

zkouškou 



Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o. 

                                                    
 

17   Školní vzdělávací program 
 

 

II. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 ovládá měch a jeho možnosti 
 hraje skladby různého žánru a charakteru dle vlastního výběru 
 ovládá práci s tónem – hra do kláves, hra po povrchu kláves, odtahy, tiché výměny 
 účastní se aktivně kolektivní hry 

2. ročník – žák: 

 ovládá analýzu notového zápisu 
 ovládá frázování různých typů skladeb 
 je schopen samostatně nastudovat skladbu podle svých individuálních schopností 
 rozvíjí svou hudební paměť 
 ovládá stupnice přes 2 oktávy dohromady kombinací + čtyřhlasé akordy a velký 

rozklad podle možností dohromady 

3. ročník – žák: 

 ovládá bezpečně nástrojovou a měchovou techniku 
 samostatně pracuje s dynamikou a výrazem skladby 
 interpretuje skladby různých stylů a žánrů podle svých představ 
 profiluje se podle svého zájmu ve zvoleném hudebním žánru 

4. ročník – žák: 

 ovládá bezproblémovou analýzu notového zápisu 
 využívá všech doposud získaných znalostí a dovedností 
 je schopen vlastního názorového vyjádření v interpretaci 
 využívá své zkušenosti a dovednosti v neprofesionální umělecké praxi 
 ukončí studium absolventským veřejným vystoupením nebo závěrečnou zkouškou 
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5.1.4 Studijní zaměření: Hra na klavír 

 

Učební plán 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Hra na klavír 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       
Čtyřruční hra*    1 1 1 1 1 1 1 1 

Korepetice*    1 1 1 1 1 1 1 1 

Kolektivní hra*    1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Poznámky: 

 Výuka probíhá individuálně nebo ve skupině max. 2 žáků, od 3. ročníku individuálně 

 Kolektivní hru nebo čtyřruční hru může žák navštěvovat i v dřívějších ročnících dle 

svých schopností 

 *Žák si vybere dle svých schopností a možností jeden ze tří předmětů (čtyřruční hru 

nebo korepetici nebo kolektivní hru) a ten navštěvuje, změna může proběhnout 

v pololetí 

 

Ročníkové výstupy: 

I. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 správně sedí u klavíru 
 je schopen orientovat se na klávesnici 
 upevňuje schopnost hry volným zápěstím a současně pevnými špičkami prstů 
 osvojuje si hru v obou klíčích od počátku, zná houslový a basový klíč od malého c ‐ g2 
 zvládá hru dvojhmatů 
 rozvíjí způsoby hry: portamento, legato a staccato 
 hraje stupnice C, G, D dur v rozsahu 1 až 2 oktáv zvlášť i protipohybem 
 orientuje se ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktech, rozeznává sudý a lichý takt 
 rozlišuje nálady skladeb – ukolébavka, pochod atd. 
 je schopen podle sluchu hrát jednoduché lidové písně za doprovodu dudácké kvinty, 

případně je i transponovat 
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2. ročník – žák: 

 hraje stupnice dur do 2 křížků, v rozsahu 2 ‐ 3 oktáv v protipohybu, případně i v 
rovném pohybu, T5 s obraty akordicky i rozloženě 

 zvládá hru tříhlasých akordů s obraty volnou paží 
 zvládá hru portamento, staccato, legato 
 dokáže hrát v taktech čtvrťových i osminových, umí v těchto taktech rozlišovat 

notové hodnoty 
 je schopen zahrát 1 nastudovanou skladbu zpaměti 
 rozlišuje a je schopen předvést odlišný charakter skladeb, zvládá polyfonní dvojhlas 
 je schopen při doprovodu lidových písní použít základní kadenční formuli T5‐S6/4‐ D6 

3. ročník – žák: 

 hraje durové stupnice přes 2 až 4 oktávy do 3 křížků a 2 bé v rovném pohybu i 
protipohybu + T5 s obraty 

 utvrzuje schopnost hry skladby v jednotném tempu 
 zvládá polyfonní dvojhlas, odlišuje samostatnost vedení hlasů 
 rozvíjí technickou stránku hry na progresivně vybraných etudách 
 osvojí si zásady synkopického pedálu při hře 
 orientuje se v jednoduchých formálních útvarech 
 je schopen zahrát minimálně 2 nastudované skladby zpaměti 

4. ročník – žák: 

 hraje durové stupnice do 4 křížků a 3 bé přes 4 oktávy obouručně, akordy T5 s obraty, 
chromatické stupnice zvlášť 

 zvládá technicky obtížnější skladby, hraje základní melodické ozdoby 
 je schopen v polyfonní hře rozlišit 2 ‐ 3 hlasy, zvládá jejich samostatné vedení 
 rozvíjí technickou erudici na vhodně voleném repertoáru 
 je schopen plynulé hry zpaměti, rozvíjí schopnost sluchové sebekontroly 
 je schopen vnímat základy hudební frazeologie, dokáže udržet skladbu v jednotném 

tempu 
 hraje skladby z listu na úrovni 1. ‐ 2. ročníku 

5. ročník – žák: 

 hraje durové stupnice do 4 křížků a 4 bé přes 4 oktávy, akordy T5 s obraty čtyřzvučně 
+ velký rozklad, chromatická stupnice 

 zvládá obtížnější skladby s různými druhy techniky 
 chápe hlasy v polyfonní a dvojhmatové technice 
 je schopen samostatného nastudování snadnějších skladeb a vlastního správného 

prstokladu 
 je schopen zvukové sebekontroly 
 ovládá synkopický pedál 
 orientuje se v rozsáhlejší formě 
 je schopen hry zpaměti většího počtu skladeb 
 hraje skladby z listu na úrovni 2. – 3. ročníku 
 je schopen při doprovodu lidových písní použít figurace doprovodu 
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6. ročník – žák: 

 hraje durové stupnice do pěti předznamenání obouručně, v protipohybu, akordy 
čtyřzvučně, velký rozložený akord s obraty, chromatickou stupnici 

 zvládá obtížnější skladby, hraje melodické ozdoby, dbá na vyrovnanost pasážové 
techniky 

 je schopen přirozeného projevu při použití agogických změn (ritardanda, acceleranda) 
 je schopen osvojení hry vahou paže 
 zvládá hru v polyrytmice 
 orientuje se ve skladebné faktuře 
 hraje skladby z listu na úrovni 2. – 3. ročníku 
 je schopen při doprovodu lidových písní použít kadenční i vedlejší harmonické spoje 

7. ročník – žák: 

 hraje durové stupnice do šesti předznamenání obouručně, v protipohybu i rovném 
pohybu, akordy čtyřzvučně, velký rozložený akord s obraty, chromatickou stupnici 

 zvládá obtížnější skladby s různými druhy techniky 
 je schopen vyjádřit své emoce při hře, přirozeně používá agogické změny, pracuje s 

širokou dynamickou škálou 
 postupně si osvojuje analytický způsob studia 
 je schopen samostatně pracovat s dynamikou a pedalizací 
 důsledně dodržuje při interpretaci stylovost daného období a žánru 
 bez problémů pracuje s frázováním a vystavěním dynamiky skladby jako celku 
 hraje z listu na úrovni 3. – 4. ročníku 
 ukončí studium absolventským veřejným vystoupením nebo závěrečnou zkouškou 

 

 

II. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 opakuje doposud nacvičené durové stupnice a akordy s postupným rozšířením o 
mollové stupnice 

 je schopen samostatného prstokladu a procvičení technicky náročných míst 
 cíleně pracuje s frázováním a vystavěním dynamiky skladby jako celku 
 využívá v průběhu interpretace co nejvíce možností hracího aparátu 
 cílevědomě pracuje nad zlepšením pasážové i dvojhmatové techniky 
 plasticky zvládá vícehlasé polyfonní skladby 
 nastuduje a předvede 2 skladby podle vlastního výběru 
 používá a propojuje všechny druhy paměti (sluchovou, hmatovou, verbální, 

logickoanalytickou) 
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2. ročník – žák: 

 pracuje na zlepšení pasážových a oktávových technik 
 bez problémů pracuje s více hlasy v polyfonické skladbě a skladbách s prvky polyfonie 
 využívá v průběhu interpretace co nejvíce možností hracího aparátu 
 zná základní stylové prvky jednotlivých hudebních období a je schopen při poslechu 

zhodnotit, zda byly při interpretaci použity 
 je schopen samostatného nastudování jednoduchých skladeb komorního obsazení 
 je schopen hry z listu jednodušších přednesových skladeb 
 je schopen samostatně vypracovat prstoklady a pedalizaci 
 osvojí si základy improvizace tonálně funkčním systémem (blues) 

3. ročník – žák: 

 je schopen vnitřního i objektivního hudebního slyšení 
 je schopen uměleckého projevu s využitím celé dynamické škály 
 je schopen při hře spolupracovat se spoluhráčem, vnímat celkový charakter hrané 

skladby 
 je schopen se svými spolužáky hodnotit úroveň svých i jejich vystoupení 
 je schopen analytického studia skladby v souladu s vlastním teoretickým zázemím, 

všechny tyto poznatky využívá k celkovému pochopení hrané skladby 
 uplatňuje při nácviku skladeb všechny doposud získané hráčské a interpretační 

dovednosti 
 osvojí si základy improvizace podle kytarových značek 

4. ročník – žák: 

 je schopen zvyšovat svoji hráčskou erudici a uplatnit ji při aplikaci na studovaných  
skladbách 

 je schopen orientovat se ve formě a harmonii dané skladby, všechny poznatky 
využívá k celkovému pochopení jejího obsahu 

 je schopen při hře se spoluhráčem vnímat detailnější agogické a dynamické změny 
 je schopen při hře uplatnit vlastní osobnostní rysy 
 rozvíjí své improvizační schopnosti 
 ukončí studium absolventským veřejným vystoupením nebo závěrečnou zkouškou 
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Ročníkové výstupy - Čtyřruční hra: 

I. STUPEŇ: 

4. ročník – žák: 

 používá veškeré technické a výrazové prvky získané při studiu hlavního oboru 
 správně volí tempa na začátku skladby 
 snaží se zrakově a sluchově orientovat v notovém zápisu 
 používá ke hře pedál podle návodu pedagoga 

5. ročník – žák:  

 je schopen rytmické souhry se svým spoluhráčem a současně vnímání jeho partu 
 dokáže udat při souhře tempový začátek skladby 
 dokáže správně a čistě pedalizovat při hře secondo 
 je motivován veřejnými vystoupeními ke zlepšení společné práce 

6. ročník – žák: 

 je schopen zrakově a sluchově se orientovat v notovém zápisu 
 vnímá a sleduje svého spoluhráče, dynamicky a agogicky se mu přizpůsobuje 
 je schopen vcítit se do stylovosti interpretovaného díla 
 je motivován veřejnými vystoupeními ke zlepšení společné práce 

7. ročník – žák: 

 je schopen utvoření vlastní představy o interpretovaném díle 
 dokáže svou představu realizovat 
 je motivován veřejnými vystoupeními ke zlepšení společné práce 

 

II. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 uplatňuje při hře veškeré technické a výrazové dovednosti získané během studia 
hlavního oboru 

 je schopen systematicky a samostatně pracovat na souhře se svým spoluhráčem 
 hraje náročnější skladby 
 je motivován veřejnými vystoupeními ke zlepšení společné práce 

2. ročník – žák: 

 dokáže intuitivně správně pedalizovat 
 dodržuje stylovou interpretaci 
 dokáže realizovat společně sdílenou koncepci díla 
 je motivován veřejnými vystoupeními ke zlepšení společné práce 
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3. ročník – žák: 

 je schopen samostudia přiděleného partu 
 dokáže intuitivně správně pedalizovat v souladu se stylovými požadavky 

interpretovaného díla 
 volí dramaturgicky pestrý a obtížností vzrůstající program 
 je motivován veřejnými vystoupeními k rozvoji vlastních tvůrčích rysů 

4. ročník – žák: 

 je schopen samostudia přiděleného partu 
 dokáže intuitivně správně pedalizovat v souladu se stylovými požadavky 

interpretovaného díla 
 volí dramaturgicky pestrý a obtížností vzrůstající program 
 je vnímavý k detailnější práci na interpretovaném díle 
 je motivován veřejnými vystoupeními k rozvoji vlastních tvůrčích rysů 
 připraví dramaturgicky vyvážený program k absolventskému vystoupení, včetně 

čtyřruční skladby 
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5.1.5 Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu 

 

Učební plán 

 I. stupeň II. stupeň 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 

Hra na zobcovou flétnu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       

Kolektivní hra    1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Poznámky: 

 Výuka probíhá individuálně nebo ve skupině max. 2 žáků, od 3. ročníku individuálně 

 Kolektivní hru může žák navštěvovat i v dřívějších ročnících dle svých schopností 

 

Ročníkové výstupy: 

I. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 ovládá základy držení nástroje a jeho údržby 
 zvládá základní techniku dechu 
 užívá základní artikulaci jazyka 
 hraje a čte v rozsahu c1 ‐ d2 
 zvládá základní rytmické členění 

2. ročník – žák: 

 zvládá složitější rytmické členění 
 hraje a čte v rozsahu c1 ‐ g2 
 chápe správnou dechovou techniku 
 ovládá stupnice do 1 křížku a 1 bé + T5 
 vnímá náladu a charakter hrané skladby 
 hraje jednoduchý dvojhlas s učitelem 
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3. ročník – žák: 

 zahraje technické a jazykové cvičení 
 předvede různé způsoby hry 
 hraje a čte v rozsahu c1 ‐ b2 (c3) 
 ovládá správnou dechovou techniku 
 ovládá stupnice do 2 křížků a 2 bé + T5 
 pracuje s náladou písniček a skladeb 
 zahraje zpaměti jednoduchou skladbu 
 hraje náročnější dvojhlas či drobnou přednesovou skladbu s doprovodem 

4. ročník – žák: 

 dokáže zahrát různé artikulační techniky 
 hraje v různých tempech 
 zvládá chromatický prstoklad na sopránový nástroj 
 předvede základy prstokladu na altový nástroj dle svých možností 
 hraje stupnice do 3 křížků a 3 bé + T5 s obraty 
 zná základní melodické ozdoby 
 hraje v kolektivní hře 

5. ročník – žák: 

 hraje v různých tempech dle charakteru skladby 
 hraje na altový nástroj dle svých možností 
 hraje stupnice do 4 křížků a 4 bé + akordy 
 zvládá základní melodické ozdoby 
 zahraje přednesovou skladbu na sopránový či altový nástroj 
 v kolektivní hře pracuje v různých hlasech 
 zahraje z listu jednodušší skladbu 

6. ročník – žák: 

 zvládá chromatický prstoklad řady od c i od f 
 hraje stupnice do 5 křížků a 5 bé + akordy 
 předvede skladby různého stylového období a žánrů 
 v kolektivní hře používá nástroje řady c i f 
 zahraje z listu náročnější skladbu 
 užívá melodické ozdoby 

7. ročník – žák: 

 hraje stupnice do 7 křížků a 7 bé + akordy 
 zvládá chromatický prstoklad řady od c i od f v celém rozsahu nástroje 
 předvede skladby různého charakteru a technické náročnosti, na jejichž výběru se 

sám podílel 
 zahraje z listu skladby odlišného charakteru 
 skladby zahraje s doprovodem nebo vystoupí v kolektivní hře 
 ukončí studium I. stupně absolventským veřejným vystoupením nebo závěrečnou 

zkouškou 
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II. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 v sólové i kolektivní hře využívá získané dovednosti základního studia I. stupně 
 předvede práci v obou nástrojových řadách c a f 
 zahraje technické skladby a přednesové skladby různých žánrů a stylových období 

2. ročník – žák: 

 hraje náročnější skladby různých žánrů a stylových období 
 hraje z listu 
 projeví vlastní názor na interpretaci skladeb 
 hraje v komorních souborech 

3. ročník – žák: 

 prokáže získané dovednosti v ovládání nástroje 
 zahraje nastudované skladby dle vlastního výběru 
 svůj výkon ohodnotí 
 aktivně spolupracuje v komorních souborech 

4. ročník – žák: 

 je schopen vyjádřit názor na interpretaci skladeb různých stylových období a žánrů 
 spolupracuje na vytváření zvuku, výrazu a způsobu interpretace 
 je schopen samostatně vést zkoušku menšího hudebního uskupení 
 sólové skladby zahraje s doprovodem nebo vystoupí v kolektivní hře 
 ukončí studium absolventským veřejným vystoupením nebo závěrečnou zkouškou 
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5.1.6 Studijní zaměření: Sólový zpěv 

 

Učební plán 

 I. stupeň II. stupeň 

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

Sólový zpěv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka 1 1 1 1 1       
Komorní zpěv*    1 1 1 1 1 1 1 1 

Kolektivní hra*    1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Poznámky: 

 Výuka probíhá individuálně nebo ve skupině max. 2 žáků, od 3. ročníku individuálně 

 *Kolektivní hru nebo komorní zpěv může žák navštěvovat i v dřívějších ročnících dle 

svých schopností (vybírá si jeden z předmětů, změnit předmět může v pololetí) 

 

Ročníkové výstupy: 

I. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 popíše zásady správného držení těla 
 popíše zásady klidného nádechu bez účasti ramen 
 zvládá zopakovat jednoduchá melodická cvičení 
 zpívá jednoduchou píseň ve střední hlasové poloze s doprovodem 
 dokáže rozlišit dynamiku piano a mezzoforte 

2. ročník – žák: 

 ovládá správné uvolněné držení těla 
 předvede klidné brániční dýchání 
 zvládá měkké nasazení tónu, správnou artikulaci a čistou intonaci 
 popíše hlavový tón 
 zpívá zpaměti jednoduchou píseň 
 používá hlas ve střední poloze 
 rozliší dynamiku piano, mezzoforte a forte 
 orientuje se v notovém zápisu 
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3. ročník – žák: 

 využívá základní návyky a dovednosti dýchání, držení těla 
 používá hlas v celém svém rozsahu 
 používá základní technické prvky (nasazení tónu, správnou artikulaci a čistou intonaci) 
 zpívá s různým doprovodem 
 uvolňuje střední a nízkou hlasovou polohu 
 posiluje hlavový tón 
 zpívá zpaměti s porozuměním textu 
 chápe práci s mikrofonem 

4. ročník – žák: 

 ovládá základy dechové techniky a hlasové kultury 
 zpívá ve vícehlasých skladbách 
 používá rozšířený hlasový rozsah 
 předvede klidné brániční dýchání 
 pracuje s mikrofonem 
 dokáže vyjádřit obsah a náladu písní 

5. ročník – žák: 

 používá vyrovnané hlasové rejstříky 
 zvládá brániční dýchání 
 měkce a opřeně nasazuje tón shora 
 spojuje hlavovou a hrudní resonanci shora dle svých možností 
 zpívá na mikrofon 
 zpívá ve vícehlasých skladbách a orientuje se v jejich zápisu 
 vyjádří obsah a náladu písní vlastním způsobem interpretace 

6. ročník – žák: 

 uvědoměle používá žeberně ‐ brániční dýchání s dechovou oporou 
 užívá kultivovaná gesta a mimiku 
 užívá zásady správné pěvecké výslovnosti textu 
 prokáže smysl pro hudební frázi 
 interpretuje skladby různých stylů a žánrů 

7. ročník – žák: 

 popíše základy hlasové hygieny a možná omezení v důsledku mutačních změn 
 rozšiřuje a barevně vyrovnává hlasový rozsah podle svých možností 
 ovládá plynulou kantilénu a hudební frázi 
 ovládá práci s mikrofonem 
 používá výrazové prostředky na základě porozumění hudby a textu 
 v interpretaci uplatňuje kultivovaný projev  
 vyjádří obsah a náladu písní 
 ukončí studium I. stupně absolventským veřejným vystoupením nebo závěrečnou 

zkouškou 
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II. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 uvědoměle používá správnou dechovou techniku 
 užívá zásady správné pěvecké výslovnosti, hlasové kultury a hygieny 
 nenásilně rozšiřuje a barevně vyrovnává hlasový rozsah podle svých možností 
 kultivovaně interpretuje stylově a žánrově odlišné skladby 
 udrží svůj hlas ve vícehlase 

2. ročník – žák: 

 uvědoměle pracuje s dechovou a hlasovou technikou 
 orientuje se v základní pěvecké literatuře 
 samostatně pracuje při korepetici 
 uplatňuje se ve vícehlasém komorním uskupení 
 orientuje se ve vícehlasém notovém zápise 

3. ročník – žák: 

 orientuje se v notovém zápise a struktuře sborové partitury 
 zpívá lidové a umělé písně různých období a vhodně je interpretuje 
 orientuje se v různých žánrových oblastech populární příp. klasické hudby 
 používá vyrovnaný hlas v celém svém rozsahu 

4. ročník – žák: 

 používá adekvátní interpretaci různých žánrových stylů 
 stylově a žánrově se profiluje 
 využívá získané zkušenosti a dovednosti v praxi 
 ukončí studium absolventským veřejným vystoupením nebo závěrečnou zkouškou 
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5.2.0  Recepce a reflexe hudby 

Umožňuje žákovi orientovat se ve světě hudby, využívat a přenášet zkušenosti, dovednosti a 
vědomosti z praktických činností do vnímání hudby, prostřednictvím aktivního poslechu pak 
poučeněji interpretovat hudební dílo a kriticky je hodnotit. 
Realizace vzdělávacího obsahu této oblasti předpokládá činnostní pojetí výuky především 
v nižších ročnících. 
Cílem je vychovat poučeného interpreta a posluchače schopného propojit hudební teorii s 
praxí a hlouběji tak prožít hudbu. 
Vzdělávací obsah oblasti Recepce a reflexe hudby se realizuje především v podobě kolektivní 
výuky - předmětu Hudební nauka. 
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5.2.1  Hudební nauka 

Předmět hudební nauka se vyučuje na individuálních hodinách po schválení ředitele školy 
nebo v blocích jako kolektivní výuka. 

 

Ročníkové výstupy: 

I. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 je schopen opakovat snadné rytmické modely ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu 
 ovládá základní délky not a pomlk (půlové, čtvrťové a osminové) 
 zazpívá jednoduchou píseň 
 čte a zapíše noty v rozsahu c1 ‐ c2 
 rozumí základním hudebním pojmům (zvuk, tón, melodie, rytmus) 
 orientuje se v notové osnově 
 rozezná základní tempa a rozlišuje základní dynamiku 
 zná funkci posuvek (křížek, bé, odrážka) 
 soustředěně poslouchá drobné poslechové skladby 

2. ročník – žák: 

 ovládá délky not a pomlk od celých až po osminové včetně tečky u noty 
 ovládá základní pěvecké návyky a dle svých možností je uplatňuje 
 přečte a zapíše noty v rozsahu g – c3 
 zná a vyjmenuje všechny posuvky 
 vysvětlí pojmy půltón a celý tón 
 napíše stupnice do 2 křížků a 2 bé 
 vyjmenuje základní intervaly 
 rozlišuje 3/8 a 6/8 takt 
 orientuje se v notové osnově a rozezná houslový a basový klíč 
 zná pojem stupnice a sluchem rozliší stupnici durovou a mollovou 
 rozezná durový a mollový kvintakord 
 rozlišuje zpěvní hlasy podle jejich výšky 
 pozná s pomocí učitele v hudebních ukázkách barvy základních hudebních nástrojů 
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3. ročník – žák: 

 zapíše do not jednoduchou melodii v rozsahu oktávy 
 zapíše jednoduchý rytmicko‐melodický diktát v rozsahu oktávy 
 zazpívá jednoduché písně v rozsahu jedné oktávy a jednoduché kánony 
 zapíše noty v houslovém klíči od g do c3 s posuvkami 
 pozná noty v basovém klíči (c – e1) 
 orientuje se v tempových a dynamických označeních 
 sluchem rozliší tón, interval, akord 
 zapíše stupnice durové (do 4 křížků a 4 bé) a jejich trojzvuky 
 rozezná a pojmenuje dechové a smyčcové nástroje 
 zná stěžejní skladatele baroka, klasicismu a vyjmenuje jejich nejznámější skladby 
 vysvětlí pojmy: předznamenání, tónina, kvintakord a jeho obraty, tónika, 

subdominanta, dominanta 
 vysvětlí dělení základních intervalů na čisté a velké 
 vysvětlí dělení mollových stupnic na aiolskou, harmonickou a melodickou (vyjmenuje 

je do 2 křížků a 2 bé) a vytvoří jejich kvintakord 

4. ročník – žák: 

 orientuje se v houslovém i basovém klíči 
 zná souvislosti stupnic paralelních a stejnojmenných 
 dokáže vytvořit snadný rytmický doprovod v lidové písni 
 zná život a dílo B. Smetany a A. Dvořáka 
 zpívá jednoduché písně v lidovém dvojhlasu 
 zná rozdělení not do oktáv 
 orientuje se ve stupnicích a tóninách durových a mollových 
 dokáže tvořit a analyzovat stupnice, intervaly, akordy a jejich obraty 
 rozliší hudbu komorní a orchestrální a popíše rozdíly 
 rozezná členění písňové formy 
 poslouchá skladby s přihlédnutím k různým historickým obdobím 

5. ročník – žák: 

 orientuje se v základních hudebních formách 
 popíše základní strukturu skladby 
 chápe základní harmonii a dle svých individuálních schopností tvoří jednoduché 

doprovody 
 zná základní historické souvislosti vývoje hudby 
 orientuje se v notovém zápise (sólový part, dvojhlas, komorní a orchestrální partitura) 
 ovládá všechny durové a mollové stupnice, akordy (T5, D7 a Zm7) a intervaly 
 vysvětlí dynamická, tempová a přednesová označení 
 poslouchá hudbu 20. Století 
 veškeré nabyté teoretické znalosti uplatňuje v praxi při hře na nástroj, zpěvu nebo 

poslechu hudby 



Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o. 

                                                    
 

33   Školní vzdělávací program 
 

 

 

5.2.2  Kolektivní hra 

Charakteristika předmětu Kolektivní hra /Komorní hra/ obsahuje činnosti, které žáky učí 
společné souhry bez ohledu na zaměření a velikost uskupení. 

Výuka předmětu probíhá v kolektivu od 2 žáků, maximální počet není určen. 

Předmět je organizován jako kolektivní výuka žáků I. stupně, II. stupně a studia pro dospělé. 

 

Ročníkové výstupy: 

I. STUPEŇ: 

4. ročník – žák: 

 pozná dirigování ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 
 udrží tempo v průběhu celé skladby 
 studuje party a plní úkoly zadané vyučujícím 
 zvládá pokyny pro přesný nástup souhry 
 ovládá počítat pomlky ve svém partu tak, aby do další hry přesně nastoupil 
 dokáže vnímat ostatní hlasy 

5. ročník – žák: 

 reaguje na pokyny učitele nebo jednoho z žáků pro přesný nástup souhry 
 realizuje zpomalení a zrychlení na základě gest dirigenta 
 chápe svůj part a uvědomuje si, že s ostatními hráči vytváří celek 
 dokáže sledovat a vnímat ostatní hlasy, zapadá do dynamického plánu skladby 

6. ročník – žák: 

 je schopen navrhnout způsob provedení skladby a uplatnit svůj názor její interpretace  
 je samostatný při nácviku partu 
 vnímá svou hráčskou úroveň v rámci souboru a snaží se ji odpovědně zlepšovat 
 hraje stylově správně hudbu různých stylových období 
 realizuje změnu taktu na základě gest dirigenta 

7. ročník – žák: 

 ovládá dokonale svůj part 
 aplikuje nástrojová specifika ve hraných skladbách 
 zvládá správné nástupy ve skladbě 
 ovládá zadání vhodného tempa při nácviku i provedení skladby 

 

 



Soukromá základní umělecká škola SOLIS s.r.o. 

                                                    
 

34   Školní vzdělávací program 
 

 

 

II. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 chápe systém zápisu partitury a orientuje se v ní 
 ovládá ladění nástroje v rámci skupiny 
 uplatňuje svůj názor na provedení skladby 
 je nápomocen učiteli při přípravě zkoušky souboru 

2. ročník – žák: 

 při souhře s jinými nástroji vnímá jejich zvukové možnosti a přizpůsobí hru 
 přesně interpretuje konečné tempo a respektuje výraz skladby 
 pomáhá novým členům souboru, je oporou v daném hlase skladby 
 aktivně se zapojuje do výběru nových skladeb 

3. ročník – žák: 

 toleruje schopnosti ostatních hráčů 
 má znalosti o komorních a souborových seskupení 
 významně přispívá svou měrou k výsledné společné interpretaci skladby 
 je schopen identifikovat funkci svého hlasu v interpretované skladbě 

4. ročník – žák: 

 má vlastní názor na interpretaci skladby a podílí se na tvorbě interpretačního plánu 
skladby 

 hraje s tónovou kulturou 
 uvědomuje si význam a funkci hudby, má potřebu účastnit se jako interpret 

hudebního života 
 zhodnotí úroveň společně nastudované skladby 
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5.2.3  Komorní zpěv 

Charakteristika předmětu - Komorní zpěv je těleso, které především přispívá k soudržnosti. 
Cíleně pracuje na správném vývoji a využití hlasu, bez ohledu na konkrétní studium každého 
jedince. 

Výuka předmětu probíhá v kolektivu od 2 žáků, maximální počet není určen. 

Předmět je organizován jako kolektivní výuka žáků I. stupně, II. stupně a studia pro dospělé. 

 

Ročníkové výstupy: 

I. STUPEŇ: 

4. ročník – žák: 

 chápe základy dechové techniky 
 zpívá v kánonickém zpěvu 
 je schopen udržet svůj hlas ve dvojhlasém zpěvu 
 reaguje na dirigentská gesta 
 zpívá s doprovodem 

5. ročník – žák: 

 zpívá dle svých schopností dvojhlasé i vícehlasé skladby 
 vysvětlí zásady střídavého dechu ve sboru 
 čistě intonuje svůj part ve vícehlase 
 orientuje se v jednoduché sborové partituře 

6. ročník – žák: 

 ovládá základy dechové techniky 
 ovládá hudební frázi a kantilénu 
 zpívá ve dvojhlasém či vícehlasém zpěvu dle možností 
 vnímá vyváženost jednotlivých hlasů při interpretaci skladby 

7. ročník – žák: 

 ovládá dechovou techniku a základní hudebně výrazové prostředky 
 udrží svůj hlas ve vícehlase a přizpůsobí se ostatním hlasům 
 je seznámen s vhodnou interpretací skladeb různých období a žánrů 
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II. STUPEŇ: 

1. ročník – žák: 

 uvědoměle používá správnou dechovou techniku 
 rozšiřuje hlasový rozsah podle svých možností 
 řídí se zásadami hlasové hygieny 
 ovládá zásady správné artikulace a hlasové kultury 

2. ročník – žák: 

 udrží melodickou linku ve tříhlasé skladbě 
 orientuje se v základní sborové literatuře 
 pracuje s větším rozsahem dynamiky 
 čistě intonuje svůj part 

3. ročník – žák: 

 orientuje se ve složitější sborové partituře 
 ovládá intonačně čistý zpěv ve skladbách a capella i s instrumentálním doprovodem 
 s jistotou reaguje na gesta sbormistra 
 je schopen aktivní a zodpovědné spolupráce s ostatními 

4. ročník – žák: 

 zhodnotí provedení nastudované skladby 
 je schopen samostatně vyhledat potřebný materiál 
 uplatňuje návyky kultivovaného zpěvu 
 využívá získané dovednosti a zkušenosti v praxi 
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6.0  Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Škola umožňuje vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření v souladu se zákonem č. 
561/2004 Sb., ve znění dalších novelizací, o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, § 16 a Vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

 Ve spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem nebo Pedagogicko – psychologickou 

poradnou, škola těmto žákům vytvoří individuální vzdělávací plán, podle potřeby zajistí 

kompenzační pomůcky, potřebné ke zvládnutí studia. Při zařazení žáka budou vždy 

zohledněny jeho individuální potřeby a specifické nároky. 

 

Kritéria pro zařazení žáka ředitelem školy do výuky: 

 úspěšně vykonaná talentová zkouška 

 žádost rodičů, zákonných zástupců dítěte 

 doporučení speciálně pedagogického vyšetření a lékaře nebo psychologického 
vyšetření školského poradenského zařízení – pedagogicko-psychologická poradna, 
speciálně pedagogické centrum 

Individuální vzdělávací plán je vypracován na jeden školní rok s veškerými náležitostmi 
vycházejícími z příslušné legislativy. Minimální hodinová dotace výuky pro tyto žáky je 
totožná s hodinovou dotací žáků základního studia. V odůvodněných případech může být 
hodinová dotace, vzhledem k omezení žáka, upravena. 
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7.0  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

Žákům mimořádně nadaným jsme schopni poskytnout kvalitní vzdělání a to především 
úpravou vzdělávacího programu na individuální vzdělávací plán či mimořádnou hodinovou 
dotací. O udělení této rozšířené hodinové dotace, rozhoduje ředitel školy, návrh předkládá 
vyučující daného předmětu. 
 
Žáci, kteří dosahují mimořádné předpoklady a studijní výsledky, mohou být vyučováni podle 
individuálního vzdělávacího plánu s vyšší hodinovou dotací. 
 
Kritéria pro zařazení žáka ředitelem školy do výuky s vyšší hodinovou dotací: 

 mimořádné nadání žáka 

 vážný zájem o následné studium na středních a vysokých školách uměleckého směru 

 
Návrh podle daných kritérií předkládá učitel řediteli školy. O zařazení žáka do studia s vyšší 
hodinovou dotací rozhoduje ředitel. Individuální vzdělávací plán škola vypracovává na jeden 
školní rok. O pokračování žáka ve studiu, podle uvedených pravidel, rozhoduje ředitel školy. 
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8.0  Hodnocení žáků a vlastní hodnocení školy 

 

8.1  Hodnocení žáků 

 

Zásady a způsob hodnocení žáků 

 

Zásady hodnocení žáků 

 zpětná vazba mezi žákem a učitelem, školou a rodiči 
 slouží jako motivace žáka 
 hodnotí se pokrok žáka k jeho osobnímu maximu, zaujetí a píle žáka, domácí příprava 
 úroveň splnění ročníkových výstupů 

 

Způsob hodnocení žáků 

 Ústní nebo písemné – známkou, slovním ohodnocením nebo kombinací 
 

 krátkodobé - zhodnocení na konci vyučovací hodiny, bezprostředně  
            po veřejném výkonu, sebehodnocení žáka po výkonu 

 

 střednědobé - v individuální výuce minimálně 1x za měsíc, v kolektivní výuce  
           minimálně 2x za pololetí  

 

 dlouhodobé - na konci školního roku škola vydá žáku vysvědčení za obě   
pololetí školního roku 
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Vysvědčení s použitím klasifikace ve formě slovního hodnocení: 

1 – výborný 

 žák plní zadané úkoly, ročníkové výstupy; jeho domácí příprava je soustavná; ve výuce je 
aktivní a projevuje stabilní zájem o zvolené studium 

2 – chvalitebný 

 žák plní zadané úkoly a ročníkové výstupy s drobnými nedostatky; domácí příprava je 
nepravidelná 

3 – uspokojivý 

 žák plní zadané úkoly a ročníkové výstupy jen částečně; domácí příprava vykazuje 
nepravidelnost a nekázeň 

4 – neuspokojivý 

 žák neplní zadané úkoly a ročníkové výstupy; v domácí přípravě se jeví velké nedostatky; 
neprojevuje zájem o studium 

 

 

Celkový prospěch je stanoven třemi stupni: 

Prospěl (a) s vyznamenáním průměr známek z povinných předmětů nepřesáhne 1,5 a 
zároveň má z hlavního předmětu známku výborný 

Prospěl (a) průměr známek z povinných předmětů je vyšší jak 1,5; vysvědčení neobsahuje ani 
z jednoho povinného předmětu hodnocení ‐ neuspokojivý 

Neprospěl (a) žák je hodnocen známkou neuspokojivý v jednom z povinných předmětů 

Vysvědčení je vydáno všem žákům základního studia, žákům s úpravou individuálního 
studijního plánu. 

Žáci přípravného studia obdrží na konci školního roku potvrzení o studiu. 
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Kritéria pro postup do dalšího ročníku/stupně: 

Žák postupuje automaticky do dalšího ročníku i do dalšího stupně základního studia, pokud 
škola vydá žáku na konci školního roku vysvědčení/závěrečné vysvědčení s celkovým 
hodnocením prospěl(a) s vyznamenáním nebo prospěl(a). 

Pokud je žáku vydáno na konci školního roku vysvědčení s celkovým hodnocením neprospěl 
(a) ve 2. pololetí školního roku, má nárok na opakování ročníku. V odůvodněných případech 
je žáku umožněna opravná zkouška z jednoho povinného předmětu hodnoceného známkou 
neuspokojivý. Termín, obsah a způsob zkoušky je realizován dle rozhodnutí ředitele školy. 

Opakování ročníku lze umožnit i žáku, který nebyl, z vážných důvodů, na konci 2. pololetí 
hodnocen. 

 

Způsob prezentace žáka – absolventa I. a II. stupně: 

Žák vystoupí na veřejném absolventském nebo závěrečném koncertě nebo vykoná 
závěrečnou komisionální zkoušku. 
 

 

 

 

 

8.2  Vlastní hodnocení školy 

Způsob, struktura a frekvence vlastního hodnocení školy, podléhá platné legislativě. 

Vlastní hodnocení školy se zpracovává podle aktuální potřeby v těchto oblastech: 

 podmínky vzdělávání 
 průběh vzdělávání 
 vztahy mezi školou, žáky, rodiči v oblasti výchovy a vzdělávání 
 výsledky vzdělávání žáků 
 řízení a kvalita personální práce, vzdělávání pedagogických pracovníků 
 úroveň vzdělávání žáků vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům 

Strukturu a obsah vlastního hodnocení pro příslušné období projedná ředitel školy 
s pedagogickou radou školy na zahajovací a pololetní pedagogické radě příslušného školního 
roku. S výsledky vlastního hodnocení školy je pedagogická rada školy seznámena nejpozději 
na závěrečné pedagogické radě, výsledky vlastního hodnocení školy jsou v ucelené formě 
zveřejněny v nejbližší Výroční zprávě. 

 


