
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠVP – HRA NA KLAVÍR 
 
 

Základní umělecká škola 
CAMPANELLA OLOMOUC 

2019/2020 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

HRA NA KLAVÍR 

 

 

 



 

3 

5.4 Studijní zaměření Hra na klavír 
 

Charakteristika zaměření: 

Klavír jakožto univerzální nástroj nabízí širokou paletu využití od ryze koncertního, pódiového, 

sólového přes muzicírování různé úrovně až ke všem možným formám doprovodů (ostatních 

nástrojů, lidského hlasu) či aplikační rovině (doprovody různého typu písní, skladeb rozličných 

slohů, stylů a žánrů). Hra na klavír také v největší míře rozvíjí harmonický i melodický sluch, 

tonální cítění, smysl pro polyfonii, intelektuální dispozice, tvořivost a představivost. V rámci 

koncepce ZUŠ CAMPANELLA je klavír kromě výše zmíněného chápán také jako výrazná opora při 

studiu i samostudiu sborových partů, zvýrazněná je tedy jeho pragmatická, utilitární funkce. 

Učební plán: 

Předmět  

Přípravné 
studium 

I. stupeň  

Přípravné 

studium II. 

stupně 

II. stupeň 

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

Hra na klavír  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hudební nauka    1 1 1 1 1   2     

Komorní hra*      1 1 1 1  1 1 1 1 

Hudební 

seminář* 
     1 1 1 1 

 
1 1 1 1 

Sborový zpěv*   1 1 2 2 4 4 4  4 4 4 4 

Přípravná 
hudební výchova 

1 1             

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

 předmět Hra na klavír je vyučován individuálně 

 předmět Hudební nauka je vyučován formou kolektivní výuky v počtu max. 20 žáků 

 předmět Komorní hra je vyučován jako klavírní čtyřruční hra nebo v nástrojově smíšeném 

komorním obsazení, 

 předmět Hudební seminář je vyučován kolektivně, 

 předmět Sborový zpěv je vyučován kolektivně, 
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 předmět Přípravná hudební výchova pro PS je vyučován formou kolektivní výuky v počtu 
max. 20 žáků. 

 

* Žák hry na nástroj povinně absolvuje od 4. ročníku I. stupně jeden z předmětů podle svých 
preferencí a schopností 

 

Vzdělávací obsah předmětu HRA NA KLAVÍR 

Přípravné studium  

1. ročník 

Žák 

 zná zásady správného používání pohybového aparátu (sezení, držení těla a ruky) a 

využívá je s pomocí učitele, 

 určí názvy kláves a rozložení oktáv s vizuální oporou, 

 rytmizuje říkadla, pohybově ztvární rytmus v jednoduchém sudém a lichém metrum 

(vytleskávání, hra na tělo), 

 znázorní pohyb melodie (stoupavý, klesavý, rovný), 

 imituje techniku úhozu portamento a staccato, 

 zahraje zpaměti krátkou lidovou píseň. 

 

2. ročník 

 s pomocí učitele správně sedí a drží ruku, 

 dodrží předepsaný prstoklad, 

 rozliší úhoz portamento, staccato a legato, 

 rozliší kontrastní dynamické změny, 

 zahraje zpaměti lidovou píseň nebo elementární skladbu. 

Postupová zkouška do 1. ročníku: lidová píseň nebo elementární skladba 

 

Studium I. stupně 

1. ročník 

Žák 

 dbá na správné držení těla a držení ruky včetně zpevněných prstů, 

 orientuje se na klaviatuře, 

 dbá na správnou techniku hry úhozů portamento, staccato a legato, 

 přečte notový zápis v přiměřeném rozsahu používaných klíčů (houslový, basový), 

 pohybově ztvární rytmus, metrum a pulzaci (vytleskávání, hra na tělo), 

 hraje oběma rukama lidové písně a elementární skladby, 
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 věnuje patřičnou pozornost sluchové kontrole, 

 zopakuje podle sluchu krátký melodický motiv, 

 vytvoří předehru či dohru k lidové písni ve vymezeném tónovém rozsahu. 

 

 

2. ročník 

Žák 

 přečte notový zápis v přiměřeném rozsahu (s posuvkami), 

 rozvíjí koordinaci rukou a úhozovou diferenciaci, 

 hraje stupnice dur (protipohyb – 2 oktávy), 

 dbá na správné podkládání a překládání prstů, 

 hraje dvojzvuk a trojzvuk v rozsahu kvinty, 

 doprovodí lidovou píseň základními harmonickými funkcemi (jednohlasá basová linka, 

prodleva, dvojhmaty) a vytvoří předehru či dohru ve vymezeném tónovém rozsahu, 

 kontroluje sluchem tvorbu tónů. 

 

3. ročník 

Žák 

 přečte adekvátní notový zápis (s posuvkami, změnou klíčů), 

 hraje stupnice dur i moll (rovný pohyb – 2 oktávy) a elementární etudy, 

 zahraje kvintakord a jeho obraty, 

 dbá na metrorytmickou správnost hry, 

 rozlišuje ve hře základní dynamické i výrazové změny, 

 používá elementární pedalizaci, 

 doprovodí lidovou píseň (ostinátní figury, dvojhmaty, akordy) a vytvoří předehru či dohru (4 

takty). 

 

4. ročník 

Žák 

 hraje stupnice dur i moll (rovný pohyb – 4 oktávy) a etudy přiměřeného stupně náročnosti 

podle aktuálních potřeb, 

 dbá na technické i výrazové aspekty hry, 

 rozliší dynamikou úhozu melodickou a harmonickou složku skladby, 

 zahraje složitější rytmické útvary (synkopa, triola), 

 vlastními slovy reflektuje a analyzuje svůj výkon, 
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 zahraje přiměřeně obtížný notový zápis z listu v pomalém tempu, 

 doprovodí lidovou píseň (dvojhmaty, obraty akordů), vytvoří předehru či dohru (4 takty). 

 

 

 

5. ročník 

Žák 

 hraje stupnice dur i moll (rovný pohyb – 4 oktávy) a etudy přiměřeného stupně náročnosti 

podle aktuálních potřeb, 

 hraje přiměřeně obtížné polyfonní skladby, 

 zdokonalí interpretaci po technické, metrorytmické i výrazové stránce (tempo, melodické 

ozdoby, frázování, agogika), 

 ovládá a sluchem kontroluje pedalizaci, 

 zahraje přiměřeně obtížnou skladbu z listu, 

 doprovodí lidovou či umělou píseň dle akordických značek (dur, moll), vytvoří předehru či 

dohru, 

 vyjádří svůj názor na skladbu s ohledem na vlastní estetické cítění. 

 

6. ročník 

Žák 

 hraje stupnice dur i moll kombinovaným způsobem a etudy přiměřeného stupně náročnosti 

podle aktuálních potřeb, 

 zná zápis jednotlivých složek skladby (frázování, dynamika, agogika, tempo, metrum, 

rytmus) a popíše jejich správné provedení, 

 zdokonalí interpretaci uvedených složek skladby, 

 doprovodí lidovou i umělou píseň podle akordických značek (dur, moll, 7), 

 určí s pomocí učitele slohové období skladby (baroko, klasicismus, romantismus, 20. 

století), 

 vyjádří vlastní názor na interpretaci skladby. 

Postupová zkouška pro 1. - 6. ročník: etuda a přednesová skladba nebo dvě přednesové 

skladby odlišného charakteru 

 

7. ročník 

Žák 

 hraje stupnice dur i moll kombinovaným způsobem a etudy přiměřeného stupně náročnosti 
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podle aktuálních potřeb, 

 zahraje technicky náročnější pasáže, 

 vhodně přizpůsobí interpretaci vzhledem ke stylu a žánru skladby, 

 zhodnotí obtížnost skladby a samostatně vyjmenuje jednotlivé aspekty provedení skladby, 

navrhne způsob interpretace, 

 vytvoří doprovod lidové i umělé písně dle akordických značek (variace doprovodu – obraty 

akordů, rytmizace), 

 improvizuje krátké předehry či dohry na principu předvětí a závětí ve vymezeném tónovém 

rozsahu, 

 zahraje adekvátní notový zápis z listu s metrorytmickou správností i v rychlejším tempu. 

Absolventský koncert: dvě přednesové skladby odlišného charakteru, jedna skladba jako 

komorní nebo čtyřruční hra 

 

Přípravné studium II. stupně 

Očekávané výstupy žáků pro PS II. Stupně vycházejí ze stanovených požadavků v rámci PS I. 

Stupně. Učitel vždy vychází z daných počátečních dovedností a individuálních schopností žáka. 

1. ročník 

Žák 

 dbá na správné držení těla a držení ruky včetně zpevněných prstů, 

 orientuje se na klaviatuře, 

 přečte notový zápis v přiměřeném rozsahu používaných klíčů s posuvkami (malá až 

dvoučárkovaná oktáva – houslový a basový klíč), 

 reaguje na změny artikulace a dynamiky, 

 dbá na metrorytmickou správnost hry, 

 hraje oběma rukama elementární skladby. 

 

Studium II. stupně 

1. ročník 

Žák 

 hraje stupnice v rychlejších tempech (kombinovaný způsob), etudy a přednesové skladby 

závažnějšího charakteru, 

 spolupracuje s učitelem při výběru skladeb, 

 popíše a zhodnotí různé aspekty odlišných interpretací skladby, 

 využívá znalosti stylových a žánrových specifik k vytvoření doprovodu lidové i umělé písně, 

tvoří krátké předehry a dohry,  



 

8 

 hraje z listu adekvátní skladby s metrorytmickou a výrazovou správností. 

 

2. ročník 

 hraje stupnice v rychlejších tempech (kombinovaný způsob, rytmizace), etudy a rozsáhlejší 

přednesové skladby, 

 uplatňuje získané teoretické znalosti, dovednosti a zkušenosti pro vyspělejší interpretaci 

skladeb a rozvoj komplexnějších pianistických dovedností, 

 získává přehled o klavírní literatuře a významných světových pianistech, 

 reflektuje a hodnotí vlastní výkon, 

 hraje z listu adekvátní skladby s metrorytmickou a výrazovou správností. 

 

3. ročník 

Žák 

 hraje koncertní etudy a rozsáhlejší díla (suita, sonáta atp.) 

 vybírá si skladby ve spolupráci s učitelem (zohledňuje svou vyspělost hry, hudební 

preferenci a afinitu k určitému slohu či žánru), 

 přijímá věcnou kritiku jako nástroj ke zdokonalení a vlastnímu interpretačnímu vývoji, 

 improvizuje doprovod lidové i umělé písně podle akordických značek, 

 hraje z listu adekvátní skladby s metrorytmickou a výrazovou správností. 

Postupová zkouška pro 1. - 3. ročník: přednesová etuda a přednesová skladba nebo dvě 

přednesové skladby odlišného charakteru 

 

4. ročník 

 interpretuje skladby závažnějšího charakteru s využitím všech dosažených znalostí, 

dovedností a zkušeností,  

 fundovaně hodnotí danou interpretaci skladby (formuluje konstruktivní kritiku, věcně 

argumentuje) s ohledem na vlastní estetické cítění, 

 stylizuje doprovod vystihující charakter dané lidové či umělé písně, 

 hraje z listu adekvátní skladby s metrorytmickou a výrazovou správností. 

Absolventský koncert: dvě přednesové skladby odlišného charakteru, jedna přednesová etuda, 

jedna skladba v rámci komorní nebo čtyřruční hry 
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Vzdělávací obsah předmětu HUDEBNÍ NAUKA 

Předmět Hudební nauka (charakteristika, učební plán a vzdělávací obsah) viz Vzdělávací oblast 

Recepce a reflexe hudby (5.3). 

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu KOMORNÍ HRA 

Studium I. stupně 

4. ročník 

Žák 

 se orientuje v notovém zápisu i v partituře s pomocí učitele, 

 zná a respektuje gesta a pokyny vedoucího skupiny i spoluhráčů (nástupy, závěry, 

dynamika),  

 dbá na dodržování stálého tempa a metrorytmickou správnost hry. 

 

5. ročník 

Žák 

 se koncentruje na vlastní souhru se skupinou, 

 pohotově reaguje na gesta a pokyny vedoucího skupiny i spoluhráčů (nástupy, závěry, 

dynamika), 

 uplatňuje kolektivní kázeň. 

 

6. ročník 

Žák 

 se samostatně orientuje v partituře, 

 koncentruje se na souhru skupiny, poslouchá spoluhráče, 

 zodpovědně se připravuje na zkoušky i vystoupení. 

 

7. ročník 

Žák 

 reaguje na celkovou změnu dynamiky, tempa, agogiky a výrazu, 

 čte adekvátní part z listu s metrorytmickou přesností, 

 orientuje se na společný úspěch skupiny. 
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Studium II. stupně 

1. ročník 

Žák 

 samostatně nastuduje zadaný notový materiál, 

 aktivně spolupracuje na výběru repertoáru a vyjádří názor na realizované skladby, 

 zodpovědně a samostatně se připravuje na zkoušky i vystoupení. 

2. ročník 

Žák 

 citlivě a pohotově reaguje na spoluhráče a pokyny vedoucího souboru, 

 aktivně napomáhá spoluhráčům k eliminaci nedostatků v provedení partitury a v souhře, 

navrhuje postup korekce, 

 uplatňuje kolektivní kázeň, orientuje se na společný úspěch skupiny. 

 

3. ročník 

Žák 

 interpretuje svůj part způsobem přispívajícím k celkovému vyznění díla (vyrovnaný zvuk a 

jednotný výraz souboru), 

 podílí se na tvorbě repertoáru, 

 ovládá efektivní verbální i neverbální komunikaci v souboru, poskytne spoluhráčům 

zpětnou vazbu. 

 

4. ročník 

Žák 

 uplatňuje své dosavadní znalosti, dovednosti a zkušenosti ke zdokonalení souhry a 

kolektivní interpretace souboru, 

 improvizuje jednoduchý doprovod podle akordických značek, 

 aktivně se účastní kulturních akcí školy. 

 

 

 

Vzdělávací obsah předmětu HUDEBNÍ SEMINÁŘ 

 

Studium I. stupně 

4. ročník 
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Žák 

 zná a reaguje na základní gesta pro souhru skupiny (nástup, závěr, stop, solo, tutti) a 

dynamiku (piano, mezzoforte, forte), 

 udrží tempově stálé metrum při znějícímu rytmu, 

 pohybově ztvární dané metrum a rytmus (koordinuje jednoduché pohyby hry na tělo), 

 hraje na Orffovy nástroje podle rytmické či grafické partitury.  

 

5. ročník 

Žák 

 zahraje z listu krátký rytmický či melodický zápis v pomalém tempu, 

 imituje hrou podle sluchu krátké melodie složené z procvičovaných intervalů (v2, m/v3, č5, 

č8) s prvním zadaným tónem, 

 improvizuje a komponuje krátké (2 takty) rytmické či melodické útvary v daném metru a 

vymezeném tónovém prostoru, 

 zná značky základních harmonických funkcí (T, S, D), akordické značky (dur, moll) a 

doprovodí podle nich nacvičenou píseň s vizuálními pomůckami (šablony intervalů, akordů 

atp.). 

 

6. ročník 

Žák 

 reaguje a sám využívá základní gesta pro souhru skupiny a dynamiku, 

 zná označení tempa a agogiky (Lento, Andante, Moderato, Allegro, Presto, cresc., 

decresc., acc., rit.) a patřičně jim přizpůsobí hru, 

 ztvární hrou na tělo daný metrorytmický útvar (s využitím složitější koordinace pohybu a 

rytmických útvarů - triola, synkopa atp.), 

 zahraje z listu krátký rytmicko-melodický zápis v mírném tempu, 

 interpretuje grafickou partituru. 

 

7. ročník 

Žák 

 samostatně vyhledá podle sluchu zadaný part (4 takty) a podle svých schopností co 

nejpřesněji interpretuje, 

 improvizuje a komponuje rytmické či melodické útvary (4-8 taktů) v daném metru a 

vymezeném tónovém prostoru, 

 zná základní složené akordické značky (2, sus4, dim, 6, maj7) a využívá je při doprovodu 
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nacvičené písně s vizuální pomůckou (šablony akordů atp.), 

 vytvoří ostinátní doprovod nacvičené písně s využitím Orffova instrumentáře pro 3-4 hráče. 

 

Studium II. stupně 

1. ročník 

Žák 

 uplatňuje kolektivní kázeň, orientuje se na společný úspěch skupiny,  

 řídí skupinu v roli dirigenta (záměrně pracuje se zvukem a výrazovými prostředky), 

 zahraje z listu krátký rytmicko-melodický zápis v mírném tempu s dynamikou, 

 samostatně vyhledá podle sluchu zadaný part a podle svých schopností co nejpřesněji 

interpretuje. 

2. ročník 

Žák 

 zdokonaluje se v improvizaci, 

 komponuje krátké skladby (12 taktů) dle zadaných instrukcí či dané strategie, 

 samostatně vytvoří doprovod nacvičené písně pro 3-4 hráče (Orff. instrumentář, melodické 

nástroje), 

 ovládá efektivní verbální i neverbální komunikaci v souboru, poskytne spoluhráčům 

zpětnou vazbu. 

3. ročník 

Žák 

 uplatňuje kolektivní kázeň, orientuje se na společný úspěch skupiny, 

 analyzuje krátkou nahrávku (3-4 nástroje) a podle sluchu vyhledá a imituje části 

jednotlivých partů, 

 zdokonaluje se v improvizaci, 

 samostatně zaranžuje doprovod písně dle vlastní volby pro 3-4 hráče. 

4. ročník 

Žák 

 uplatňuje své dosavadní znalosti, dovednosti a zkušenosti ke zdokonalení souhry a 

kolektivní interpretace souboru, 

 samostatně nastuduje a interpretuje zadaný part, 

 komponuje krátkou elementární skladbu (2-3min) s využitím dosavadně užívaných 

kompozičních strategií, tuto skladbu fixuje notací či v grafické partituře, 

 ovládá efektivní verbální i neverbální komunikaci v souboru, poskytne spoluhráčům 

zpětnou vazbu. 


