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Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního 
vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a žáků o 
každém studijním zaměření. 

 

Kompletní znění školního vzdělávacího programu ZUŠ Tišnov najdete na 
veřejně přístupných místech. 

 

 

 

 

 



Přípravné studium 1. stupně 
V přípravné hudební výchově je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu, a na 

základě těchto předpokladů rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. 
Přípravná hudební výchova aktivizuje a podněcuje tvořivost žáků v elementárních činnostech 
pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových. Součástí výchovně vzdělávacího 
procesu je zjišťování, sledování a usměrňování zájmu žáků se zřetelem na možnosti jejich 
dalšího studia v základní umělecké škole. 

Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby je zastoupena vyučovacím předmětem Přípravná 
hudební výchova, vzdělávací oblast Hudební interpretace a tvorba volitelnými předměty Hra na nástroj 
a Sborový zpěv. 

 

Učební plán  
 

Učební plán Přípravného studia 1. stupně je pro žáky od 5 let. 

 

PŘEDMĚTY 
1.ročník 2.ročník 

1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 

 Přípravná hudební výchova 1 1 1 1 
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Hra na nástroj 
*
    1 

Sborový zpěv 
*
    1 

Pěvecká průprava 
**

    1 

* Podle zájmu žáka, jeho individuálních schopností a na doporučení vyučujícího bude žák 
zařazen do jednoho z uvedených předmětů. 

** Do předmětu Pěvecká průprava je žák zařazen v případě jeho budoucího zájmu o studium 
Studijního zaměření Sólový zpěv. 

 

Učební osnovy vyučovacích předmětů 
 

Vyučovací předmět: PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 
1. ročník 

Žák: 

 přečte noty v houslovém klíči v rozsahu c‘-c´´ a pozná noty i pomlky v hodnotách celá, 
půlová, čtvrťová a osminová, 

 orientuje se ve znalosti čtení základních délek not, 

 tleskáním či hrou na rytmické hudební nástroje provádí rytmickou realizaci snadného 
hudebního zápisu, 

 rozpozná hlasitost tónu (elementární dynamika f-p, p-f),  

 vytleská a zazpívá rytmickou a melodickou hudební ozvěnu, 

 rozpozná znak houslového a basového klíče, 

 popíše vlastnosti tónu, 

 rozpozná a pojmenuje znějící hudební nástroje, tempo, rozezná veselý a smutný 
charakter. 

 
 



2. ročník 
Žák: 

 přečte noty v houslovém klíči v rozsahu c‘-c‘‘‘ , 

 pozná noty i pomlky v šestnáctinových hodnotách a vytleská rytmický zápis, 

 hrou na rytmické hudební nástroje provádí rytmickou realizaci složitějšího hudebního 
zápisu, 

 rozpozná znak houslového a basového klíče a zapíše je do notové osnovy, 

 zná elementární dynamiku f-p, p-f, mf, pp, ff, cresc., decresc., 

 rozpozná a pojmenuje znějící tempo (pomalu, mírně rychle, rychle), náladu skladby, 
příznačný motiv, veselý a smutný charakter a hudební nástroje, které zařadí do 
základních nástrojových skupin. 

 

Vyučovací předmět: HRA NA NÁSTROJ 
Osnovy předmětu Hra na nástroj jsou uvedeny u každého studijního zaměření zvlášť. 

 

Vyučovací předmět: SBOROVÝ ZPĚV 

2. ročník 
Žák: 

 zpívá v jednohlase intonačně a rytmicky čistě, 

 zaujímá správný postoj a správné sezení, 

 používá svůj hlas přirozeně, nepřepíná hlasivky příliš hlasitým zpěvem, 

 reaguje na požadavky dirigenta. 
 

Vyučovací předmět: PĚVECKÁ PRŮPRAVA 
Osnovy předmětu Sólový zpěv pro přípravné studium jsou uvedeny u studijního zaměření 

Sólový zpěv. 

 

 


