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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. 

 

 

 

 

 



Studijní zaměření Taneční výchova 
Vzdělávací obsah tanečního oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí Taneční tvorba a 

Recepce a reflexe tanečního umění, které se ve vyučovacím předmětu vzájemně prolínají. 
Taneční obor na naší škole poskytuje výuku taneční výchovy již v přípravných ročnících, tzn. 
dětem pěti- až sedmiletým. Po složení talentových zkoušek mohou děti pokračovat ve výuce I. 
stupně základního studia. V 1. a 2. ročníku tohoto stupně se vyučují předměty Taneční 
průprava a Taneční praxe. Od 3. ročníku se začíná vyučovat předmět Taneční techniky a styly a 
Taneční praxe. 

 

Hlavním předmětem jsou Taneční techniky a styly. I. stupeň i II. stupeň základního studia žáci 

ukončí absolventským vystoupením. V dospělosti mohou svůj tvůrčí potenciál uplatnit ve studiu pro 

dospělé. Po celou dobu studia v našem tanečním oboru je dáván důraz na zdokonalování pohybových 

dovedností, na rozvíjení rozsahu pohybové aparátu a na tvůrčí taneční schopnosti. 

Skupiny žáků budou složeny ze žáků jednotlivých ročníků na začátku každého školního roku podle 
aktuálního počtu žáků. Podle tohoto ukazatele může dojít u některých ročníků ke sloučení výuky. 
Výuka probíhá v několika hodinových blocích 

 

Učební plán   
 

Základní studium I. stupně 

PŘEDMĚTY 
I. stupeň 

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

Taneční průprava 1 1      

Taneční techniky a styly   1,5 1,5 1,5 1,5 2 

Taneční praxe 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 

 

Přípravné studium II. stupně 

Je určeno žákům, kteří jsou starší 14 let věku a nikdy nenavštěvovali I. stupeň 
základního studia na ZUŠ. 

PŘEDMĚTY 
Přípravné studium 

1.r 

Taneční průprava 1,5 

 

Základní studium II. stupně 

PŘEDMĚTY 
II. stupeň 

1.r 2.r 3.r 4.r 

Taneční technika a styly 1,5 1,5 1,5 1,5 

Taneční praxe 1,5 1,5 1,5 1,5 

 



Učební osnovy vyučovaných předmětů  
 

Vyučovací předmět: TANEČNÍ PRŮPRAVA 
Předmět taneční průprava plynule navazuje na přípravnou taneční průpravu. Hravou formou 

rozvíjí pohybovou koordinaci a rozsah pohybu. Podněcuje k rozvoji hudebního a tanečního cítění, vše s 
citlivým propojením živého hudebního doprovodu (korepetitorem). 

I. STUPEŇ 

1. ročník 
Žák:  

 upevnil návyk správného držení těla v základních polohách na místě a odstraňuje 
špatné pohybové návyky, 

 předvede jednoduché pohybové dovednosti různých částí těla v různých polohách, dle 
pokynů učitele, 

 uvědomuje si jednotlivé části těla a elementární pohyb v nich a převede základní prvky 
do pohybu z místa, 

 dokáže použít jednoduché taneční kroky do prostoru, 

 při jednoduché taneční činnosti se lépe orientuje v prostoru, vnímá své okolí a 
spolupracuje s ním, 

 dle svých schopností reaguje a vyjadřuje rytmus hudby tanečním pohybem. 
 

2. ročník 
Žák:   

 předvede optimální držení těla ve všech základních polohách na místě a pozná rozdíl ve 
střídání napětí a uvolnění těla během cvičení, 

 rovnoměrně vypracovává všechny svalové skupiny, 

 v přízemních polohách zvyšuje pružnost, sílu a flexibilitu, 

 procvičuje koordinaci celého těla, 

 rozpozná správně a špatně provedený pohyb, snaží se o vědomou opravu, 

 v pohybových a tanečních hrách provádí pohybové aktivity ve dvojici, trojici, i ve skupině, 

 v pohybu se s jistotou orientuje v prostoru po tanečním sále, 

 pohybem reaguje na jednoduché rytmické, dynamické a tempové změny v hudebním 
doprovodu a vnímá předtaktí a závěr v hudbě. 

 
 

II. STUPEŇ 

 

Přípravný ročník 

Žák: 

 prakticky předvede: 
o pozice dolních končetin, por de bras horních končetin, 
o demi – plié a grand plié ve všech pozicích, 
o battement  tendu, batttem tendu jeté, 
o předklon, záklon, úklon a čelné i boční vlny, 
o tramplinové skoky na jedné končetině, 
o poskoky v kombinaci s výskoky v otáčení, 
o skoky dálkové a střihové, 
o improvizaci na dané téma, 
o naučenou choreografii před publikem. 

 
 
 



Vyučovací předmět: TANEČNÍ TECHNIKY A STYLY 
Rozvíjí taneční dovednosti a taneční projev žáků. Vede k využívání správných 

pohybových principů, ke složitější pohybové koordinaci a k vědomé práci s tělem. Žák získává 
základní znalosti klasické taneční techniky, scénického tance a lidového tance. 

Klasická taneční technika (balet) je zaměřena na prohloubení pohybové koordinace, klade důraz na 
přesnou formu a čistotu provedení, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, zvyšuje jejich 
pružnost a flexibilitu, vše s důrazem na správné držení těla. Učí žáky vytrvalosti, vůli a pohybové kázni. 

Scénický tanec je zaměřen na výuku základů moderního tance vycházející z principu klasické taneční 
techniky. Dále vypracovává osobité tvůrčí taneční schopnosti žáka, klade důraz na uvědomělé řízení 
pohybu z těžiště těla. Prohlubuje taneční cítění, které propojuje se soudobou hudbou různých stylů.  
Vede žáka k individuálnímu pohybovému slovníku. 

Lidový tanec je zaměřen na základní kroky a vazby lidových tanců z Čech a Moravy. Rozvíjí 
specifickými prostředky jemnou pohybovou souhru a učí lidové písně a tance v nejrůznějších úpravách 
s důrazem na taneční styl jednotlivých oblastí. Učí žáka chápat naši národní kulturu. 

I. STUPEŇ 

3. ročník 
Žák:  

 ovládá správné držení těla, postavení jednotlivých částí těla v základních polohách, 

 předvede základy jednotlivých tanečních technik a jejich odborným názvoslovím, 

 ovládá základní pozice dolních končetin a základní polohy paží, 

 začíná rozpoznávat centrum těla, těžiště těla a tělesnou osu, 

 dokonaleji provádí pohyb z místa a základní kroky vpřed, 

 prohlubuje koordinaci a pohyblivost jednotlivých částí těla, 

 jednotlivý pohyb spojuje do krátkých pohybových vazeb, 

 vnímá prostor, prostorové vztahy, uspořádání, umí se v nich pohybovat, 

 pohybem reaguje a vnímá změny tempa, dynamiky a rytmu, 

 seznamuje se s elementárními pohybovými principy, které jsou společné pro všechny 
taneční techniky. 
 

4. ročník 
Žák:  

 užívá základní dovednosti jednotlivých tanečních technik a prohlubuje znalosti v 
odborném názvosloví, 

 dokonaleji provádí základní taneční kroky a zvládá správné pohybové stereotypy, 

 zkvalitňuje svůj taneční pohyb a přiměřeně vnímá a respektuje své pohybové možnosti, 

 vědomě užívá a předvede další polohy a pozice těla a horních a dolních končetin, 

 rozpoznává centrum těla, těžiště těla a tělesnou osu, 

 vyváženě protahuje a posiluje jednotlivé svalové oblasti, 

 jednotlivý pohyb spojuje do krátkých pohybových vazeb na místě i v prostoru, 

 zvládá složitější pohybové vazby a taneční prostorové úkoly, 

 rozlišuje správně a špatně provedený pohyb, rozpozná jej u sebe i u ostatních a umí ho 
opravit, 

 pohybem dokáže vnímat a vyjadřovat charakter hudební předlohy, 

 prohlubuje znalosti v elementárních pohybových principech společných pro všechny 
taneční techniky. 

5. ročník 
Žák:  

 používá zásady a zákonitosti optimálního postavení těla a uvědomuje si zapojení 
správných svalových skupin,  

 ovládá základy jednotlivých tanečních technik a získává další informace o tanečních 
stylech, 

 učí se v oblasti anatomické i fyziologické respektovat a kultivovat svá specifika, 

 lépe koordinuje pohyb celého těla a používá náročnější pohyby v tanečních vazbách, 



 v pohybu kontroluje postavení a držení těla i končetin a uvědomuje si, které svalové 
skupiny je zapotřebí zapojit, 

 uvědoměle pracuje s centrálním pohybem, s těžištěm těla a s tělesnou osou, 

 v pohybových vazbách na místě i z místa i v různých polohách využívá harmonický a 
ladný pohyb, 

 provádí taneční kroky a pohyby různými směry a v pohybu citlivě vnímá prostor, 

 objevuje další prostorové možnosti a spolupracuje s ostatními ve skupině nebo 
s partnerem, 

 vnímá charakteristické znaky práce s pohybem v různých tanečních stylech, 

 interpretuje zadaný úkol a charakter hudební předlohy dokáže citlivěji vyjádřit pohybem. 
 

6. ročník 
Žák: 

 při pohybu a tanci si uvědomuje celé své tělo a práci jednotlivých svalových skupin, 
uplatňuje lepší koordinaci a ladnost pohybu, 

 vnímá charakteristické znaky práce s pohybem v různých oblastech tanečního stylu a 
charakteru, 

 získává praktické poznatky o jednotlivých tanečních stylech a je schopen přiřadit 
charakteristický pohyb k tanečnímu stylu, 

 dokáže lépe kultivovat a respektovat své anatomické i fyziologické specifika, 

 uvědoměle pracuje s centrálním pohybem, s těžištěm těla a s tělesnou osou, 

 v pohybu vnímá skupinu, prostor a orientaci v něm a dokáže pohybem reagovat na 
pohyb jiného tanečníka, 

 dle svých schopností dokáže interpretovat zadaný taneční úkol a předvést krátkou 
pohybovou vazbu s daným tanečním charakterem, 

 účinně se zapojuje do nejrůznějších interpretačních aktivit se skupinou, 

 dokáže se orientovat v dané hudební předloze a vyjádřit pohybem daný charakter a styl, 

 je seznámen s počátky a historií tance, 

 je seznámen s dalším názvoslovím a rozumí mu. 
 

7. ročník 
Žák:  

 v pohybu si uvědomuje taneční principy a uplatňuje je ve svém pohybovém vyjádření, 

 vnímá a identifikuje charakteristické znaky práce s pohybem v různých oblastech 
tanečního stylu a charakteru, 

 vědomě aplikuje zásady a zákonitosti správného dodržování optimálního postavení těla 
a jeho jednotlivých částí, 

 je schopen pracovat celým tělem ve všech polohách na místě i z místa a různými 
směry, 

 využívá maximálně svého pohybového potenciálu v jednotlivých tanečních technikách, 

 zvládá interpretovat probrané pohybové prvky v nejrůznějších vazbách a využívá 
získané dovednosti v rámci jednotlivých tanečních technik, 

 pohybuje se v souladu s hudbou a orientuje se v dané hudební předloze, kterou dokáže 
pohybově ztvárnit, 

 užívá základní výrazové prostředky a rozumí odbornému názvosloví pro daný taneční 
styl, 

 interpretuje zadaný pohybový úkol a předvede krátkou pohybovou etudu, 

 dokáže pohybově komunikovat s jinými tanečníky a sebe dokáže vnímat jako součást 
celku, 

 je seznámen s osobnostmi tanečního umění. 
 
II. STUPEŇ  

Výuka na II. stupni tanečního oboru je zaměřena na dokonalejší zvládnutí tanečních 
technik. Propojují se těžší a náročnější pohybové vazby s důrazem na preciznost a ladnost 
tanečního provedení a osobitý projev. 



 

1. ročník 
Žák:  

 využívá těžší prvky a zdokonaluje se v čistotě provedení v tanečních technikách a 
stylech a prakticky uplatňuje získané taneční dovednosti, 

 uplatňuje a dbá na zásady a zákonitosti optimálního postavení těla a jeho jednotlivých 
částí při pohybu na místě, v prostoru, ve skupině či s partnerem, 

 rozlišuje a používá různé taneční polohy a využívá dynamiku a těžiště těla, 

 s ostatními žáky dokáže vytvářet taneční celek a interpretuje náročnější zadaný či 
improvizovaný pohybový úkol v daném tanečním stylu a charakteru, 

 dokáže pohybem vyjádřit danou hudební předlohu s důrazem na náročnější taneční 
techniku a styl, 

 fixuje taneční prvky při provádění pohybových a tanečních úkolů a používá svůj osobitý 
taneční projev, 

 v různých tanečních stylech rozumí odbornému názvosloví a používá je. 

 

2. ročník 
Žák:  

 orientuje se, předvádí a používá různé taneční styly či charaktery a provádí náročnější 
pohybové úkoly na místě i v prostoru, přičemž cítí délku trvání pohybu, 

 využívá dynamiku a těžiště těla v tanečních stylech spolu s propracovaností a ladností 
pohybu těla, 

 využívá techniku různých oblastí tanečního stylu a kultivuje a respektuje svá specifika, 

 v interpretaci obohacuje pohyb vlastním nápadem, invencí a dokáže s tělem 
experimentovat, 

 ve skupině je schopen sjednotit svůj taneční projev a přinést vlastní taneční tvorbu, 

 tvořivě přistupuje ke ztvárnění hudebních i nehudebních podnětů a dodržuje taneční styl 
a charakter hudební předlohy, 

 dokáže používat odborné názvosloví v různých tanečních stylech. 

 

3. ročník 
Žák:  

 provádí pohybové úkoly větší technické a obsahové náročnosti v různých oblastech 
tanečního stylu a charakteru, 

 dbá na čistotu provedení a charakter prováděného pohybu, přičemž rozumí postavení 
trupu jako nositeli základních energií, 

 dokáže si uvědomit svůj pohyb v čase a prostoru, vnímá vnější a vnitřní prostor a má 
vypěstován smysl pro pohybovou souhru, 

 taneční projev je odrazem jeho temperamentu či povahových vlastností a rozvíjí svoji 
zdravou sebedůvěru, 

 pohybem a tancem dokáže vystihnout hudební předlohu a dodrží hudební charakter a 
taneční styl, který umí různě kombinovat, přičemž dodrží čistotu provedení, 

 užívá odborné názvosloví a pojmosloví v různých tanečních technikách. 
 
4. ročník 

Žák:  

 využívá všechny získané pohybové a taneční dovednosti a automaticky dbá na zásady 
správného držení těla při provádění jakéhokoliv pohybu a chápe statické i kinetické 
postavení těla, 

 používá techniky různých oblastí tanečních stylů a charakterů a dbá na čistotu, 
dynamiku, ladnost provedení a v pohybu kombinuje časové obměny, 

 ve vlastním tanečním projevu dokáže vnímat své tělo, prostor i ostatní tanečníky a 
využívá různé taneční prvky a styly, které jsou ve složitějších a těžších kombinacích, 

 vnímá a dává důraz v tanečním pohybu na emocionální a fyzickou stránku člověka, 
přičemž dbá na vlastní specifika, 



 aktivně se podílí na hledání svých nových pohybových a tanečních možností v různých 
tanečních stylech a charakterech, 

 v různých tanečních technikách užívá odborné názvosloví a pojmosloví, 

 má základní vědomosti o historii a současnosti tanečního umění. 
 
 
 

Vyučovací předmět: TANEČNÍ PRAXE 

I. STUPEŇ 

V předmětu taneční praxe se žáci učí taneční improvizaci, kreativitě a pohybového vyjádření z 
vnitřního prožitku.  Prohlubují pohybovou fantazii a kolektivní souhru. V hodinách se připravují 
choreografie na vystoupení. 

 

 

 

1. ročník 

Žák: 

 dokladuje schopnost při tanci vnímat dynamiku skladby, 

 dokáže improvizovat na dětské téma a zapojuje svou pohybovou a taneční fantazii, 

 je schopen jednoduchého hodnocení (líbí x nelíbí), 

 uvědomuje si svoji úlohu v kolektivní práci při tvorbě choreografií, 

 vystoupí na veřejnosti s choreografií, která je přiměřená jeho věku a schopnostem. 
 
2. ročník 

Žák: 

 využívá v improvizaci různé prostorové změny a pracuje samostatně i ve dvojici, 

 vkládá do tance vlastní fantazii a začíná aktivně tvořit, 

 při improvizaci na dané téma dokáže zapojit rekvizity (šátek, stuhy,…), 

 si uvědomuje svoji úlohu v kolektivní práci a odpovědnost při přípravě tanečního 
vystoupení, 

 dokáže se prezentovat společným vystoupením před publikem. 
 
3. ročník 

Žák: 

 spolupracuje s ostatními ve skupině a účinně se zapojuje do nejrůznějších 
interpretačních i tvůrčích činností, 

 při tanci má přirozené cítění hudební pauzy a chápe komunikační obsah tanečního 
projevu, 

 je schopný vymyslet a ukázat vlastní krátkou choreografii před spolužáky, 

 ohodnotí vlastní provedení a celkový taneční projev u sebe i u svých spolužáků, 

 prezentuje se na tanečních vystoupeních. 
 
4. ročník 

Žák: 

 v improvizaci pracuje s daným námětem a pohybem reaguje na různá tempa a jejich 
náhlé i postupné změny, 

 tvoří individuálně nebo ve skupině vlastní choreografie s využitím všech získaných 
technických pohybových dovedností, 

 podílí se a spolupracuje na tvorbě taneční kompozice a upevňuje své pracovní návyky, 

 u spolužáků ohodnotí taneční provedení zejména z hlediska prostorového a 
pohybového cítění a vyjadřuje své pocity z kontaktu s jiným tanečníkem, 

 učí se rozumět choreografickému dílu a rozumí základům dané choreografie, 



 interpretuje společnou choreografii před diváky v rámci tanečního koncertu nebo 
taneční přehlídky či soutěže. 

 
5. ročník 

Žák: 

 v krátkých etudách rozvíjí výrazové možnosti pohybu a dokáže propojit vlastní 
improvizaci s danou choreografií, 

 účinně se zapojuje do nejrůznějších interpretačních i tvůrčích činností a spolupracuje s 
ostatními ve skupině, 

 vzhledem ke svým možnostem pracuje na vlastním pohybově tanečním 
sebezdokonalování, uplatňuje a používá procvičenou taneční techniku v tanečním 
projevu, 

 zapojuje se při scénickém řešení choreografického díla a do realizaci společného 
choreografického díla, 

 interpretuje choreografii před publikem a hodnotí vlastní projev realizovaný v rámci 
tanečního vystoupení i jeho přípravy. 

 
 
 
 
6. ročník 

Žák: 

 v improvizaci používá naučené taneční prvky a zdokonaluje prostorové a rytmické 
cítění, 

 tvořivě přistupuje ke ztvárnění hudebních i nehudebních podnětů,  

 je schopen samostatně tvořit, dokáže tvořivě pracovat s prostorem a rekvizitou a najít si 
vlastní téma a hudební podklad, 

 dokáže ohodnotit výkon svůj i celé skupiny po výrazové i technické stránce,  

 při tvorbě choreografií si plně uvědomuje nutnosti kolektivní spolupráce, 

 v rámci tanečního koncertu interpretuje choreografii a podílí se na její tvorbě, 

 dle možností navštěvuje taneční představení a vystoupení a dokáže vyjádřit své pocity a 
názor na choreografické dílo. 

 
7. ročník 

Žák: 

 podílí se na tvorbě taneční kompozice a v improvizaci klade větší důraz na výrazové 
cítění, 

 svou tvořivou práci obohacuje osobitým projevem, vkládá do ní emoce a pracuje s 
dějovou stránkou tance, 

 svůj výkon dokáže ohodnotit a poučit se z chyb a vědomě pracuje na jejich odstranění, 

 při přípravě absolventského vystoupení spolupracuje s učitelem i ostatními žáky a 
přináší do tvorby vlastní nápady, konvence a nebojí se experimentovat, 

 interpretuje společnou choreografii na absolventském tanečním koncertě, 

 vnímá a hodnotí choreografické dílo, diskutuje o něm a své názory, myšlenky a postoje 
vyjadřuje na základě promyšlených argumentů. 

 

II. STUPEŇ 

Taneční praxe podněcuje k pohybovému ztvárnění vlastních námětů. Prohlubuje kreativitu a 

pohybové vyjádření z vnitřního prožitku, pohybovou fantazii a kolektivní souhru. V hodinách se připravují 

choreografie na vystoupení. 

 

1. ročník 

Žák: 



 samostatně tvoří choreografie na své či zadané téma a uplatňuje bezprostřední 
emocionální a pravdivý projev a citlivě zde uplatňuje svoji individualitu a taneční 
schopnosti, 

 aktivně se podílí na tvorbě společných choreografií a přináší do tvorby vlastní nápady, 
konvence a nebojí se experimentovat, 

 při improvizaci vyjadřuje pocity, názory a rozvíjí zdravou sebedůvěru, 

 dle možností navštěvuje taneční představení a vystoupení a dokáže vyjádřit své pocity a 
názor na choreografické dílo, 

 aktivně se účastní tanečních seminářů, 

 vystupuje před veřejností na tanečních vystoupeních, soutěžích a přehlídkách. 
 
2. ročník 

Žák: 

 ovládá taneční a technické možnosti, prakticky uplatňuje bezprostřední emocionální a 
pohybový projev v improvizaci, 

 navrhne vlastní námět i vlastní choreografii a chápe improvizaci jako část tvůrčího 
procesu a dokáže ohodnotit vlastní přístup k tvorbě, 

 spolupracuje s ostatními ve skupině a účinně se zapojuje do nejrůznějších tvůrčích 
činností, je schopen sebehodnocení a diskuse týkající se kolektivní práce, 

 vnímá a hodnotí komunikační obsah choreografického díla, 

 vystupuje před veřejností na tanečních vystoupeních, soutěžích a přehlídkách. 
 
3. ročník 

Žák: 

 tanečně zpracuje vlastní téma a používá improvizaci k hledání osobitého pohybového 
vyjádření jako základu pro autorskou tvorbu, 

 spolupracuje s ostatními ve skupině a účinně se zapojuje do nejrůznějších 
interpretačních i tvůrčích činností, 

 vnímá a hodnotí choreografické dílo, vlastní přístup k tvorbě a realizaci společné 
choreografie, 

 pracuje na vlastním pohybovém sebezdokonalování a vnímá emocionální a fyzickou 
stránkou člověka, 

 vystupuje před veřejností na tanečních vystoupeních, soutěžích a přehlídkách. 
 
4. ročník 

Žák: 

 propojuje veškeré získané techniky, interpretační i výrazové dovednosti ve společné 
choreografii, 

 tvořivě přistupuje ke ztvárnění hudebních i nehudebních podnětů a účinně se zapojuje 
do nejrůznějších interpretačních i tvůrčích činností, 

 aktivně a tvořivě se podílí na přípravě a realizaci absolventského vystoupení a pomáhá s 
výběrem hudební předlohy, choreografie, kostýmů či rekvizit, 

 přijímá věcnou kritiku na svoji osobu a dále s ní dle vlastního uvážení nakládá, 

 v hodnocení choreografického díla své názory a úvahy opírá o promyšlené argumenty, 

 zvládá trému a vystoupí na absolventském tanečním koncertě. 
 
 


