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2. PROFIL ABSOLVENTA 

 

Absolvent je připraven uplatnit se v širokém spektru činností v ladění všech typů klavírů, 

ladění spinetu, cembala a cimbálu a v provádění běžných oprav a údržby daných hudebních 

nástrojů. Uvedené činnosti může vykonávat buď samostatně, nebo v odpovídajících 

výrobních podnicích a servisech, kulturních zařízeních apod. 

Při výkonu ladičských činností postupuje v souladu s udržitelným způsobem života. Hlásí se 

k národním, evropským i světovým kulturním hodnotám.  

Má přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a umí se zodpovědně 

rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze. 

Je schopen v rámci svých možností samostatně se učit a řešit problémy praktického života. 

Umí pracovat samostatně i v týmu a vhodně prezentovat výsledky své práce. Využívá 

adekvátní zdroje informací. 

Umí se odborně vyjadřovat a profesionálně jednat při sjednávání objednávek práce. K této 

činnosti patří též odhad a znalost finančního ocenění práce a ceny za použitý materiál. 

Písemné výstupy jeho práce jsou přehledné a jazykově správné.  

Absolvent je schopen, i přes své případné zdravotní postižení nebo jiné znevýhodnění, zapojit 

se do běžného života a stát se jeho plnohodnotnou součástí. Absolvent dodržuje zásady 

bezpečnosti práce a zásady ochrany zdraví svého i ostatních.  

 

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 

 

Celkové pojetí vzdělávání 

Vzdělávání v oboru 82–44- M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů je určen pro uchazeče 

s ukončeným maturitním vzděláním, kteří prokazují dostatečné intelektuální (studijní), 

sluchové a manuální dispozice nutné k výkonu tohoto povolání.  

Škola usiluje o rozvíjení všech klíčových kompetencí, stanovených v RVP pro tento obor. 

Samozřejmě jsou u žáků rozvíjeny dovednosti sluchové a manuální. Důležitou součástí 

vzdělávání je rozvíjení teoretických znalostí o stavbě klavíru a příbuzných nástrojích, o všech 

jeho součástech a fungování mechaniky. Žáci se učí zvládat běžné opravárenské úkony a pod 

dohledem pedagogů sledují nové technologie, materiály a technická zařízení a učí se je 

prakticky využívat. Zrakově postiženým studentům škola vzděláváním v tomto oboru  

pomáhá ke zdárné integraci do společnosti. Profese ladění klavírů se tak může stát jejich 

celoživotní pracovní náplní. 

V závěru vzdělávání žáci povinně absolvují praxi v minimálním rozsahu 2 týdny za celou 

dobu vzdělávání. Tato praxe prověří znalosti i dovednosti získané po dobu vzdělávání. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Škola vymezila své výchovné a vzdělávací strategie tak, aby v maximální míře upevnila a 

dále rozvíjela všechny kompetence, včetně odborných, stanovených v RVP pro obor 82– 44 – 

M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů. 

Tyto strategie jsou vymezeny na úrovni celé školy a jsou uplatňovány všemi pedagogy ve 

všech předmětech. 
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Očekávané kompetence absolventa: 

Kompetence k učení, 

- vypracovává samostatně zadané úlohy, 

- aktivně vyhledává informace,  

- realizuje vlastní nápady, 

- korektně hodnotí sebe i jiné, 

- zná možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání. 

 

Kompetence k řešení problému 

- nachází optimální řešení problému, 

- třídí a vyhodnocuje informace, 

- spolupracuje při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení). 

 

Komunikativní kompetence 

- vhodně komunikuje se spolužáky, pedagogy a ostatními zaměstnanci školy a to ústní i 

písemnou formou, 

- argumentuje, formuluje své myšlenky a vhodnou formou umí obhájit vlastní názor,  

-    učí se cizí jazyk. 

 

Personální a sociální kompetence 

- pomáhá druhým, 

- umí přijímat kritiku, 

- respektuje dohodnutá pravidla chování, 

- umí pracovat v týmu, 

- projevuje empatii, 

- snaží se udržet dobré mezilidské vztahy a přispívá k vytváření dobrého klimatu ve 

škole, 

- pracuje v týmu a podílí se na realizaci společných pracovních a jiných činností. 

 

Občanské kompetence a kulturní povědomí 

-    zná práva a povinnosti občanů, 

-    dodržuje školní řád,  

-    respektuje individuální rozdíly (národnostní, zdravotní, kulturní), 

-    zná důležitost a ekologie v duchu současného udržitelného rozvoje, 

- zvládá krizové situace, chápe spoluodpovědnost a důležitost pomoci při zabezpečování 

ochrany života svého i ostatních, 

- respektuje tradice, kulturní a historické dědictví. 

 

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

- má odpovědný postoji k vlastní profesi, 

- učí se hospodárnosti, 

- uvědomuje si význam celoživotního učení a je přizpůsobivý měnícím se pracovním 

podmínkám.  

 

Matematické kompetence 

- rozvíjí logické myšlení prostřednictvím matematických úloh, 

- chápe matematické postupy a je schopen tyto poznatky zpracovávat,  

- uplatňuje prostorovou představivost a je schopen poznávat geometrické útvary a tělesa 

(zrakem i hmatem), 
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- uplatňuje matematické znalostí a dovednosti v běžném životě (odhady, měření, 

porovnávání velikostí apod.). 
 

 

Odborné kompetence: 

-     ovládá techniku ladění klavírů a příbuzných nástrojů, 

-     dovede naladit křídla s vídeňskou a anglickou mechanikou, 

-     dovede naladit pianina různých značek a konstrukcí, 

-     ovládá tónování pianinové baraše, 

-     dovede naladit spinet, jednomanuálové a dvoumanuálové cembalo, 

-     dovede naladit cimbál, 

-     dokáže sladit dva nástroje, 

-     využívá při své práci znalosti o vývoji hudebního umění a hudebních nástrojů, 

-     hraje na klavír v rozsahu potřebném pro prezentaci výsledků své práce, 

-     ovládá zásady profesionálního vystupování a psychologické základy jednání                 

      se zákazníkem,  

-     aktivně vyhledává a využívá všechny dostupné zdroje informací o nových             

       tendencích ve svém oboru. 

 

Zná stavbu nástrojů a zvládat běžné opravárenské úkony u klavírů a příbuzných 

nástrojů: 

-  má komplexní přehled o druzích používaných materiálů, hospodárně a ekologicky    

   s nimi zachází, odborně posuzuje jejich vlastnosti a rozhoduje o jejich volbě, 

-  používá správně a podle příslušných pracovních operací odpovídající nástroje,  

   nářadí a pomůcky, zná způsoby jejich ošetřování a běžné údržby, 

-  zná základní konstrukci křídla a pianina, dokáže provést regulaci jejich mechanik  

   včetně dusítkového systému a pedalizace, 

-  zná základní konstrukci spinetu a cembala, dokáže provést jejich regulaci, 

-  zná základní konstrukci cimbálu, dokáže seřídit kobylky, 

-  rozezná druh a specifikuje i rozsah závady u daných hudebních nástrojů, dokáže  

   posoudit technickou a technologickou náročnost jejího odstranění z hlediska svých  

   možností, 

-  provádí odpovídající opravy na těchto nástrojích, 

-  efektivně organizuje svou práci, provádí ji dokonale a v souladu s vysokými nároky  

   na kvalitu, 

-  sleduje vývoj nových technologií, materiálů, technického zařízení apod. a prakticky  

   je využívá, 

-  ovládá základní ekonomické činnosti ve vztahu k předpokládanému profesnímu  

   uplatnění. 

 

Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 

- chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i 

dalších osob vyskytujících se na pracovišti, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i 

jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti 

podle příslušných norem, 

- zná a dodržuje základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence, 

- má osvojené zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně 

zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, 

displeji apod.),  
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- je schopen rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajistit 

odstranění závad a možných rizik, 

- zná systém péče o zdraví pracujících včetně preventivní péče, umí uplatňovat 

            nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo 

poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce, 

      -     je vybaven vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění  

nebo úrazu a dokáže ji také poskytnout. 

 

Usiluje o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,  

- chápe kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména 

- podniku, 

- dodržuje stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení 

jakosti zavedeným na pracovišti, 

- dbá na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, 

- zohledňuje požadavky klienta (zákazníka, občana). 

 

Jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje 

- zná význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské 

ohodnocení, 

- zvažuje při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném 

životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady, 

- efektivně hospodaří s finančními prostředky, 

- nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky 

     a s ohledem na životní prostředí. 

 

4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Vzdělávání je dvouleté ve zkrácené formě vzdělávání, ukončené maturitní zkouškou. Škola 

využívá všech prostředků k optimalizaci výuky. Vytváří výukové skupiny v rámci ročníku 

i napříč ročníky tak, aby maximálně rozvíjela individuální dispozice každého žáka. Jazyk 

a odborné předměty (technologická příprava, ladění a opravárenství) jsou vyučovány ve 

skupinách, hra na klavír individuálně.  

Výuka je organizována formou vyučovacích hodin v délce 45 minut, přestávky jsou 5 až 20 

minutové. Vzhledem k množství výuky probíhá vyučování od ranních do večerních hodin. 

Praktickým činnostem se žáci věnují při hodinách ladění klavíru, základech opravárenství a 

hře na klavír. Předmět Ladění klavíru a Základy a technologie opravárenství probíhají ve 

specializovaných učebnách a dílnách. Výuka v nich se řídí provozním řádem místnosti. 

Škola zprostředkovává žákům nejdůležitějších znalosti a dovednosti související s uplatněním 

ve světě práce a vybavuje je kompetencemi, které jim pomohou při rozhodování v další 

profesní a vzdělávací orientaci. 

V rámci realizace požadavků na rozvoj osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti životního 

prostředí a výchovy ke zdraví v souladu se Státním programem environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty a s národním programem Zdraví pro 21. století škola pořádá 

odborné přednášky pro žáky a pedagogy, kterých se účastní externí lektoři. 

V průběhu vzdělávání absolvují žáci odbornou praxi v rozsahu dvou týdnů. V rámci této 

praxe škola spolupracuje s různými hudebně vzdělávacími institucemi.  
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Hodnocení výsledků žáků 

Kriteria hodnocení žáků jsou rozpracována ve školním řádu. Způsob hodnocení žáků je 

vypracován v tomto ŠVP v rámci každého předmětu individuálně a odpovídá charakteru 

předmětu a potřebám žáků. 

 

Podmínky přijetí 

Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon) a vyhláškou 

č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání 

ve středních školách, v platném znění. Součástí přijímacího řízení je talentová zkouška, která 

prověřuje hudební, sluchové a manuální dispozice uchazeče. Kritéria přijetí ke studiu jsou 

obsažena ve Směrnici ředitelky školy o přijímacím řízení. 

Uchazeč nesmí trpět závažnými onemocněními horních končetin, která mohou znemožňovat 

jemnou motoriku a koordinaci pohybů a nesmí být přecitlivělý na látky používané při 

praktickém vyučování – lepidla, bělidla, mořidla, tmely, nátěrové hmoty 

Ukončování vzdělání 

Vzdělání se ukončuje maturitní zkouškou, kterou žák získává střední vzdělání s maturitní 

zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou č. 

177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 

zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.  

Maturitní zkouška se skládá ze tří zkoušek profilové části. V profilové části koná žák povinně 

maturitní zkoušku oboru Ladění klavírů a technologie opravárenství. Nepovinnou maturitní 

zkoušku může žák složit z dějin hudby nebo povinného klavíru  

Dokladem je vysvědčení o maturitní zkoušce. 

Profilová část maturitní zkoušky Ředitel školy určí nabídku povinných zkoušek tak, aby 

nejméně dvě ze tří zkoušek žák konal ze vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Témata, 

stanovená pro tyto zkoušky, musí zahrnovat obsahový okruh technologická příprava a 

obsahový okruh ladění a opravárenství. Jedna z povinných zkoušek musí být konána formou 

praktické zkoušky. 

Maturitní zkouška oboru vzdělání 82–44 – M/02 Ladění klavírů a příbuzných nástrojů 

 a) Teoretická zkouška z odborných předmětů 

Ředitelka školy stanoví 25 témat z předmětů stanovených v rámcovém a školním vzdělávacím 

programu – technologie opravárenství. Žák si jedno téma vylosuje a po 15minutové přípravě 

koná zkoušku v trvání 15 minut. Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání 

maturitní zkoušky koná maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jeho zdravotnímu 

postižení nebo zdravotnímu znevýhodnění (vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách 

ukončování vzdělávání ve středních školách, í zkouškou, ve znění pozdějších předpisů). 

Zkouška je veřejná. 

 

 b) Praktická zkouška z odborných předmětů   

Maturitní zkouška se koná z předmětů Ladění klavírů a Základy opravárenství. Při zkoušce 

z předmětu Ladění klavírů žák pracuje na zadaném úkolu naladění nástroje – křídla. Vylosuje 

třídu, ve které je nástroj připraven k ladění. Zkouška trvá 240 minut, poté je posouzena 

kvalita ladění nástroje.  

Při zkoušce z předmětu Základy opravárenství žák pracuje na zadaném úkolu: odstranění 

vytvořené závady na hudebním nástroji – klavíru, který si vylosuje. Trvání zkoušky je 45 

minut. Zkoušky jsou neveřejné z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce. 

Žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky koná maturitní 

zkoušku za podmínek odpovídajících jeho zdravotnímu postižení nebo zdravotnímu 

znevýhodnění. 
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Učební plán oboru 82–44 – M/02     

Konzervatoř a střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace Maltézské nám. 14, 118 44 Praha 1- Malá 
Strana 

Kód a název oboru vzdělání:  

82–44 –M/02 Ladění zkrácené Zaměření: Ladění klavírů 

Délka a forma vzdělávání: 2 roky, 
denní forma vzdělávání Datum platnosti ŠVP: od 1. 9. 2018 

Kategorie a názvy vyučovacích 
předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin 

 
1. 

ročník 
 

DH 
2. 

ročník 
DH 

 
Celkem 

VO 
Celkem 

DH 
Celkem 

 celkem 
za 

studium 
   

Povinné vyučovací předměty   
                

  

Jazykové 
vzdělávání 

Cizí jazyk 
ANJ/NEJ 

ANJ 
NEJ  

2 0 2 0 4 0 4 32 
 

128 

Ekonomické 
vzdělávání 

Základy 
podnikání 

ZPO 
0 0 2 0 2 0 2 32 

 
64 

Vzdělávání pro 
zdraví 

Tělesná 
výchova 

TEV 2 0 1 1 3 1 4 32 128 

Hudební 
příprava 

Hudební nauka HNK 0 3 0 0 0 3 3 32 96 

Intonace INT 0 2 0 2 0 4 4 32 128 

Hra na klavír HKL 1 1 1 1 2 2 4 32 128 

Technologická 
příprava 

Nauka o 
materiálu 

NMT 1 0 1 0 2 0 2 32 64 

Technologie 
opravárenství 

TOP 3 0 3 0 6 0 6 32 192 

Ladění a 
opravárenství 

klavírů 

Základy 
opravárenství 

ZOP 6 3 8 1 14 4 18 32 576 

Ladění klavírů LAD 12 3 10 6 22 9 31 32 992 

  

Počet vyučovacích 
hodin týdně 

27 12 28 11 55 23 78 32 2496 

    39 39 78  78     

  Odborná praxe 2 týdny     

 
 

Nepovinné 
předměty 

Bodový notopis 1-2 1-2  

Práce 
s kompenzační 
technikou 

1-2 1-2  

Prostorová 
orientace 

1-2 1-2  
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Činnost/počet týdnů v ročníku 1. 4. 

Vyučování podle rozpisu učiva 35 37 

Odborná praxe - 2 

Ročníkové zkoušky 1 1 

časová rezerva (opakování, exkurze) 4 - 

Maturitní zkouška - 1 

CELKEM 40 40 

 

 

 

Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Přehled, zpracovaný nejlépe formou 

tabulky, ukazuje, jak škola rozpracovala obsah vzdělávání vymezený v kurikulárních rámcích 

a v časovém rozvržení obsahu vzdělávání do vyučovacích předmětů a jejich hodinových 

dotací, popř. i do dalších vzdělávacích aktivit. 
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5. UČEBNÍ OSNOVY 

 

Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK - ANGLICKÝ 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Vyučovaný předmět ANGLICKÝ JAZYK je vyučován v 1. - 2. ročníku po 2 hodinách 

týdně, tj. celkem 4 hodiny.  

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které však mají vzájemně 

propojený komplexní charakter - porozumění mluveného projevu nebo textu a jeho ústní i 

písemná reprodukce, samostatnost při použití zvládnutých jazykových dovedností. Vzdělávací 

obsah předmětu je v souladu s požadavky definovanými podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Žák si osvojí jazyk v úrovni A2 (SERRJ) s důrazem 

na rozvoj odborných řečových dovedností. 

  

Charakteristika obsahu 

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli učit se efektivně cizí jazyk, využívat vědomostí 

a dovedností získané ve výuce mateřského jazyka při studiu cizího jazyka; komunikovat 

jednoduchým způsobem v rámci základních témat, jednoduchým způsobem zformulovat 

vlastní myšlenky; pracovat s jednoduchým  cizojazyčným textem, včetně jednoduššího 

odborného textu, pracovat se slovníky, s internetem, využívat práce s těmito informačními 

zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností.  

 

Obecné cíle a didaktické pojetí  

Učební osnova je určena pro výuku cizího jazyka, kde se předpokládá, že žáci studium jazyka 

začínají. Předmět anglický jazyk vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností 

anglického jazyka, k využívání jazykových prostředků v situacích každodenního osobního i 

profesního života. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při hodnocení se 

sleduje hloubka teoretických vědomostí – gramatika a slovní zásoba a schopnost uvádět učivo 

do souvislostí, logické myšlení a správné vyjadřování – syntax a výslovnost  

Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů 
Výchovné a vzdělávací strategie využívají současné i tradiční metody výuky. Zahrnují 

především formy práce podporující rozvoj učení, projektovou práci, řešení problémů, 

interakci, vnímaní souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků.  

 

Klíčové kompetence 
Anglický jazyk rozvíjí především kompetence k učení – naučit žáky techniku učení a 

možnosti využívat k učení všechny dostupné zdroje včetně informačních a komunikačních 

technologií, komunikativní kompetence  - naučit žáky v angličtině věcně správně zpracovávat 

texty na různá témata a přiměřeně se k daným tématům srozumitelně vyjadřovat, k řešení 
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problému -  jde především o dovednost porozumět zadaným úkolů a získání informací k jejich 

řešení, kompetence personální a sociální – umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní 

podmínky a být připraven řešit své sociální a ekonomické záležitosti, občanské kompetence a 

kulturní povědomí - uvědomovat si nezbytnost multikulturního soužití a se znalostí cizího 

jazyka přistupovat s tolerancí k jiným národům, k pracovnímu uplatnění  - rozvoj všech 

předpokladů pro úspěšné uplatnění se na trhu práce a kompetence využívat prostředky IKT a 

pracovat s informacemi – učit žáky efektně pracovat s informacemi a komunikovat pomocí 

ICT. 

 

Průřezová témata 
- Občan v demokratické společnosti – žáci se přiměřeně vyjadřují (ústně i písemně) k 

probraným komunikačním situacím, formulují své názory a postoje, rozšiřuje se jejich 

celkový rozhled, jsou schopni vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, 

respektují tradice a kulturu jiného národa. 

- Člověk a svět práce – žák je schopen popsat různá povolání, zhodnotit jejich klady a zápory, 

je schopen využít získané znalosti při různých jednáních. 

- Informační a komunikační technologie – žák pracuje se slovníky, internetem, využívá práce 

s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka, k prohlubování znalostí, k informacím  

- Člověk a životní prostředí – žák popisuje život ve městě a na vesnici, zajímá se o ochranu 

zdraví, zdravou životosprávu, životní styl a ochranu přírody. 

Předmět anglický jazyk má vazbu na předměty Administrativa, Ladění klavíru, Základy 

opravárenství. 

 

Učební osnova předmětu Cizí jazyk: 

  

 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 1. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 

- dokáže vyhláskovat své jméno a příjmení, 

představit sebe a své přátele 

- dokáže představit svou rodinu 

- dokáže popsat svůj denní režim a hovořit o 

běžných činnostech, které lidé vykonávají 

v rámci svého povolání a zálib 

- dokáže popsat svůj školní den, hovořit o 

školních a mimoškolních aktivitách 

- popsat svůj byt, svůj pokoj 

- najít vhodný byt dle inzerátu 

Seznamování: oslovení, pozdrav, zahájení a 

ukončení rozhovoru, hláskování 

Rodina: rodinní příslušníci, popis jejich zájmů, 

povolání 

Bydlení 

Nakupování a návštěva restaurace 

 

Gramatika: časování slovesa to be a to have 

v přítomném čase, pořádek slov ve větě 

oznamovací a tázací, přítomný čas prostý a 

průběhový, počitatelná a nepočitatelná podstatná 

jména 
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- používat konverzační fráze používané při 

návštěvě, vyjadřování přání, zdvořilé 

odmítnutí, souhlas, nesou 

- hlas 

- popsat svůj pracovní den 

- naplánovat výlet, domluvit se s přáteli na 

setkání 

- vyjádřit přání, formulovat nabídku a 

žádost 

Dovolená, plánování dovolené – poznají některá 

místa ve VB 

Nakupování 

 

Gramatika: modální slovesa a některé jejich opisy, 

budoucí čas prostý, vazba be going to, stupňování 

přídavných jmen 

  

 

 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 2. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák 

- dokáže napsat dopis příteli, popsat výlet, 

dovolenou 

- vybere si dle nabídky dovolenou vhodnou 

pro sebe 

- napíše dopis, kde buď chválí nebo 

reklamuje dovolenou 

- vyjádří přání, nabídky, žádosti 

- napíše krátký pohled z dovolené 

- popíše svůj den v minulém čase 

Dovolená a cestování – prohloubení slovní 

zásoby, Praha, Česká republika – žák se naučí 

pojmenovat naše významné památky 

Doprava – dopravní prostředky, popis cesty 

Domácí práce 

 

Gramatika: minulý čas pravidelných sloves, 

některá nepravidelná slovesa, rozlišení použití 

prostého a průběhového minulého času, rozdíl 

mezi předložkami at, on, in 
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Učební osnova předmětu CIZÍ JAZYK – NĚMECKÝ 

 
CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

Vyučovaný předmět NĚMECKÝ JAZYK zasahuje do vzdělávací oblasti JAZYKOVÉ 

VZDĚLÁVÁNÍ A KOMUNIKACE a ESTETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Předmět je vyučován 

v 1. - 2. ročníku po 2 hodinách týdně, tj. celkem 4 hodiny.  

 

Pojetí vyučovacího předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do několika složek, které však mají vzájemně 

propojený komplexní charakter - porozumění  mluveného projevu nebo textu a jeho ústní i 

písemná reprodukce, samostatnost při použití zvládnutých jazykových dovedností. Vzdělávací 

obsah předmětu je v souladu s požadavky definovanými podle Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky (SERRJ). Žák si osvojí jazyk v úrovni A2 (SERRJ) s důrazem 

na rozvoj odborných řečových dovedností. 

  

Charakteristika obsahu 
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli učit se efektivně cizí jazyk, využívat vědomostí 

a dovedností získané ve výuce mateřského jazyka při studiu cizího jazyka; komunikovat 

jednoduchým způsobem v rámci základních témat, jednoduchým způsobem zformulovat 

vlastní myšlenky; pracovat s jednoduchým  cizojazyčným textem, včetně jednoduššího 

odborného textu, pracovat se slovníky, s internetem, využívat práce s těmito informačními 

zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností.  

 

Obecné cíle a didaktické pojetí  
Učební osnova je určena pro výuku cizího jazyka, kde se předpokládá, že žáci studium jazyka 

začínají. Předmět anglický jazyk vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností 

Německého jazyka, k využívání jazykových prostředků v situacích každodenního osobního i 

profesního života. 

 

Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni podle ústních i písemných výsledků zkoušení. Při hodnocení se 

sleduje hloubka teoretických vědomostí – gramatika a slovní zásoba a schopnost uvádět učivo 

do souvislostí, logické myšlení a správné vyjadřování – syntax a výslovnost  

Při hodnocení žáků vycházíme z Klasifikačního řádu Konzervatoře Jana Deyla. 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů 
Výchovné a vzdělávací strategie využívají současné i tradiční metody výuky. Zahrnují 

především formy práce podporující rozvoj učení, projektovou práci, řešení problémů, 

interakci, vnímaní souvislostí a získávání správných pracovních a učebních návyků.  

 

Klíčové kompetence 
Německý jazyk rozvíjí především kompetence k učení – naučit žáky techniku učení a 

možnosti využívat k učení všechny dostupné zdroje včetně informačních a komunikačních 

technologií, komunikativní kompetence  - naučit žáky v angličtině věcně správně zpracovávat 

texty na různá témata a přiměřeně se k daným tématům srozumitelně vyjadřovat, k řešení 

problému -  jde především o dovednost porozumět zadaným úkolů a získání informací k jejich 

řešení, kompetence personální a sociální – umět se adaptovat na měnící se životní a pracovní 

podmínky a být připraven řešit své sociální a ekonomické záležitosti, občanské kompetence a 

kulturní povědomí - uvědomovat si nezbytnost multikulturního soužití a se znalostí cizího 

jazyka přistupovat s tolerancí k jiným národům,  k pracovnímu uplatnění  - rozvoj všech 
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předpokladů pro úspěšné uplatnění se na trhu práce a kompetence využívat prostředky IKT a 

pracovat s informacemi – učit žáky efektně pracovat s informacemi a komunikovat pomocí 

ICT. 

 

Průřezová témata 
- Občan v demokratické společnosti – žáci se přiměřeně vyjadřují (ústně i písemně) k 

probraným komunikačním situacím, formulují své názory a postoje, rozšiřuje se jejich 

celkový rozhled, jsou schopni vyslechnout názory druhých a přiměřeně na ně reagovat, 

respektují tradice a kulturu jiného národa. 

- Člověk a svět práce – žák je schopen popsat různá povolání, zhodnotit jejich klady a zápory, 

je schopen využít získané znalosti při různých jednáních. 

- Informační a komunikační technologie - žák pracuje se slovníky, internetem, využívá práce s 

těmito informačními zdroji ke studiu jazyka, k prohlubování znalostí, k informacím 

- Člověk a životní prostředí – žák popisuje život ve městě a na vesnici, zajímá se o ochranu 

zdraví, zdravou životosprávu, životní styl a ochranu přírody. 

 
Předmět německý jazyk má vazbu na předměty Ladění klavírů a Technologie opravárenství. 

 

Učební osnova předmětu DRUHÝ CIZÍ JAZYK -  NĚMECKÝ  
 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 1. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
-dokáže vyhláskovat své jméno a příjmení, 

představit sebe a své přátele 
-dokáže představit svou rodinu 
-dokáže oslovit prodavače, požádat ho o radu a 

konverzovat s ním 
-dokáže napsat vánoční přání 

Seznamování: oslovení, pozdrav, zahájení a 

ukončení rozhovoru, hláskování, časovaní slovesa 

sein v přítomném čase, pořádek slov ve větě 

oznamovací 
Rodina: podstatná jména, členy, silné skloňování 

podstatných jmen v jednotném čísle, základní 

číslovky, sloveso haben, časovaní pravidelných 

sloves v přítomném čase. 
Nakupování: názvy nejčastějších dárků, barvy, 

předložky se 3. pádem, předložky se 4. pádem, 

skloňování zájmen osobních a přivlastňovacích, 

pořádek slov ve větě, vánoční svátky v německy 

mluvících zemích 

- dokáže objednat jídlo a pití v restauraci 

- popsat svůj byt, umí najít vhodné 

ubytování podle inzerátu, napsat vlastní 

inzerát, začít a ukončit telefonický hovor 

- používat konverzační fráze používané při 

návštěvě, vyjadřování přání, zdvořilé 

odmítnutí, souhlas, nesouhlas 

- popsat svůj pracovní den 
  

Jídlo: názvy některých tradičních jídel a nápojů 

v německy mluvících zemích, časování 

nepravidelných sloves v přítomném čase, 

rozkazovací způsob, přivlastňovací zájmena a 

zájmeno kein. 
Bydlení: podstatná jména v množném čísle a 

jejich skloňování, předložky se 3. a 4. pádem 
Na návštěvě: nakupování základních potravin, 

ovoce, zelenina, nápoje, vyjadřování míry, 

hmotnosti, množství, zájmeno diser, alle, 

způsobová slovesa, sloveso wissen 
Denní režim: časové údaje, slovesa 

s odlučitelnými a deodlučitelnými předponami, 

zvratná slovesa 
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Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 2. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
-dokáže pojmenovat některé evropské státy, 

vybrat a objednat dovolenou u německé cestovní 

kanceláře, napsat pohled z dovolené 
-napsat vlastní životopis a vyplnit jednoduchý 

formulář, konverzovat při přijímacím pohovoru, 

představí svou školu a umí podat informace o své 

škole 

Dovolená: názvy zemí, stupňování přídavných 

jmen a příslovcí, souřadící spojky, základy 

korespondence, německy mluvící země – základní 

informace  
Vzdělání a práce: názvy povolání, sloveso werden 

v přítomném čase, préteritum, zájmeno jemand, 

niemand, základní informace o Konzervatoři Jana 

Deyla 

Žák: 
-dokáže mluvit o svých zálibách, umí popsat své 

zážitky, napsat osobní dopis 
-dokáže reagovat na pokyny lékaře, ovládat 

konverzaci v lékárně 
-umí získat informace o dopravě, naplánovat trasu 

výletu a popsat cestu ve městě 
 

 

Zájmy a volný čas: perfektum, časování sloves 

zakončených na –eln, -ern, rozdíly v užití 

neurčitého podmětu man a es 
Návštěva u lékaře: lidské tělo, nejčastější 

onemocnění a jejich příznaky. Budoucí čas, 

vedlejší věta, perfektum způsobových sloves a 

slovesa wissen. 
Cestování: doprava a dopravní prostředky, vazby 

sloves, Česká republika – významná kulturní a 

turistická centra 
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EKONOMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Učební osnova předmětu ZÁKLADY PODNIKÁNÍ 
 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU   
Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávacích oblastí Technologická příprava a Ladění a opravárenství 

klavírů. 

Předmět je rozdělen do několika tematických celků, které na sebe navazují. Je vyučován ve 2. ročníku 

2 hodiny týdně. Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu spojená s praktickými 

pomůckami z různých informačních zdrojů (např. internetu), žáci pracují jednotlivě, někdy i ve 

skupině.  

 

Obecné cíle  

Obecným cílem ekonomického vzdělávání je rozvíjet ekonomické myšlení žáků a umožnit jim 

pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky. Žáci by měli porozumět podstatě podnikatelské 

činnosti a principu hospodaření podniku. Získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských 

aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání. Součástí je učivo o marketingu a 

managementu a využití jejich nástrojů při řízení provozu hospodářských subjektů různých úrovní.  

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

 

V předmětu Základy podnikání jsou žáci vedeni k praktickému využívání osvojených poznatků 

v oboru. Proto jsou postupně seznamováni s právní formou podnikání, s hospodařením podniku a 

s podnikáním v rámci EU. Pro žáky je důležitá i znalost fungování finančního trhu, národního 

hospodářství a EU. Součástí předmětu je také seznámení žáků s fungováním mzdové a daňové 

soustavy ČR včetně obeznámení se zákoníkem práce. Je kladen důraz na finanční gramotnost žáků. 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci se hodnotí podle ústního i písemného projevu. Při hodnocení se sleduje schopnost uvádět učivo 

do souvislostí s jinými tématy, logické myšlení a správné vyjadřování. Součástí výuky jsou referáty na 

aktuální ekonomické téma, nácvikové vyplňování formulářů pro soukromé podnikání a vyhotovení 

profesního životopisu s průvodním dopisem a podnikatelského záměru na založení fiktivní firmy.  

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Rozvíjeny jsou především: 

kompetence k učení – žák má pozitivní vztah k učení a vzdělávání, uplatňuje různé způsoby práce 

s textem, umí vyhledávat a zpracovávat informace, využívá k učení různé zdroje a s porozuměním 

naslouchá mluvenému slovu; 

kompetence k řešení problémů – žák rozumí zadanému úkolu, a umí získat informace potřebné k jeho 

řešení;  

komunikativní kompetence – žák umí srozumitelně a souvisle formulovat vlastní myšlenky, vyjadřuje 

se přiměřeně k danému tématu, dokáže diskutovat, formulovat a obhajovat své názory a postoje, 

vystupuje a vyjadřuje se v souladu se zásadami kultury projevu a chování;  

personální a sociální kompetence – žák zvládá reálně posuzovat své fyzické a duševní možností, 

správně odhadne důsledky svého jednání a chování v různých situacích a odpovědně plní svěřené 

úkoly. 

občanské kompetence a kulturní povědomí – žák jedná iniciativně, samostatně, odpovědně, v souladu 

s morálními principy a zásadami společenského chování, 

uvědomuje si odpovědnost za vlastní život a spoluzodpovědnost při zabezpečování ochrany života a 
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zdraví ostatních;  

kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám – mít přehled o možnostech 

uplatnění na trhu práce v oboru, mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách 

v oboru, znát oprávněné požadavky zaměstnavatelů, umět využívat poradenské a zprostředkovatelské 

služby jak z oblasti práce, tak vzdělávání, znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a 

pracovníků, rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, 

administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; 

matematické kompetence – provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy efektivně aplikovat 

matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích; 

kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi 

– žák pracuje s osobním počítačem, umí pracovat s běžným základním i aplikačním programovým 

vybavením a ovládá získávání nových informací prostřednictvím internetu. 

 

Průřezová témata  
Předmět Základy podnikání přispívá k rozšiřování poznatků v tématech:  

Občan v demokratické společnosti – s cílem naučit žáky zdravému sebevědomí, sebeodpovědnosti 

a schopnosti morálního úsudku, vést žáky tak, aby si vážili materiálních a duchovních hodnot, dobrého 

životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace; byli schopni díky zlepšení 

matematických kompetencí odolat myšlenkové či jiné manipulaci od ostatních lidí; 

Člověk a životní prostředí – žáci jsou vedeni k chápání vlastní zodpovědnosti za své jednání 

a osvojení si principů šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí;  

Člověk a svět práce – čímž vede žáky tak, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam 

vzdělání a celoživotního učení pro život, aby byli schopni zorientovat se ve světě práce jako celku i 

v hospodářské struktuře regionu, aby se naučili písemně i verbálně prezentovat při jednání 

s potencionálními zaměstnavateli, aby dokázali být finančně gramotní a orientovali se i v běžném 

životě. 

 

 

Učební osnova předmětu  Základy podnikání 

 

 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 2. ročník 

Očekávaní výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- posoudí vhodné formy podnikání pro obor; 

- vytvoří podnikatelský záměr a zakladatelský 

rozpočet; 

- orientuje se v právních formách podnikání a 

dovede charakterizovat jejich základní znaky; 

- orientuje se ve způsobech ukončení podnikání; 

- na příkladu popíše základní povinnosti 

podnikatele vůči státu; 

1 Podnikání 
- podnikání, právní formy 

- podnikatelský záměr 

- podnikání podle zákona o obchodních 

korporacích 

- podnikání v rámci EU 



18 

Žák: 
- rozlišuje jednotlivé druhy majetku; 

- orientuje se v účetní evidenci majetku; 

- rozliší jednotlivé druhy nákladů a výnosů; 

- řeší jednoduché výpočty výsledků 

hospodaření; 

- řeší jednoduché kalkulace ceny 

- na příkladech vysvětlí a vzájemně porovná 

druhy odpovědnosti za škody ze strany 

zaměstnance a zaměstnavatele; 

- na příkladu ukáže použití nástrojů marketingu 

v oboru; 

- charakterizuje části procesu řízení a jejich 

funkci; 

2 Podnik, majetek podniku  
   a hospodaření podniku 
- struktura majetku 

- stálá aktiva 

- oběžná aktiva 

- pracovníci 

- ceny 

- náklady 

- výnosy 

- druhy škod a možnosti předcházení škodám 

- odpovědnost zaměstnance 

- odpovědnost zaměstnavatele 

- marketing 

- management 

Žák:  
- se orientuje v zákonné úpravě mezd; 

- provádí mzdové výpočty, zákonné odvody; 

- vypočte sociální a zdravotní pojištění; 

- zná práva a povinnosti zaměstnance 

a zaměstnavatele; 

1 Mzdy, zákonné odvody 
- mzdová soustava 

- složky mzdy 

- mzdové předpisy 

- výpočet mzdy 

- zákonné pojištění 

- daně z příjmů 

- systém sociálního a zdravotního zabezpečení 

Žák: 
- se orientuje v soustavě daní a v registraci daní; 

- dovede vyhotovit daňové přiznání; 

- rozliší princip přímých a nepřímých daní; 

- dokáže vést daňovou evidenci pro plátce i 

neplátce DPH; 

- charakterizuje finanční trh a jeho jednotlivé 

subjekty; 

- charakterizuje peníze a jednotlivé cenné 

papíry; 

- umí používat nejběžnější platební nástroje; 

- umí směnit peníze podle kursovního lístku; 

- orientuje se v produktech pojišťovacího trhu, 

vybere nejvýhodnější pojistný produkt 

s ohledem na své potřeby; 

- vysvětlí rozdíl stanovení úrokových sazeb a 

rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN; 

2 Daňová soustava a finanční trh 
- podstata a význam daní 

- daňová soustava 

- základní daňové pojmy 

- charakteristika daní 

- přímé a nepřímé daně 

- daňová evidence 

- peníze 

- platební styk v národní a zahraniční měně 

- finanční trh 

- cenné papíry 

- úroková míra  
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Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA  
 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA zasahuje do vzdělávací oblasti VZDĚLÁVÁNÍ PRO 

ZDRAVÍ. 

 
Pojetí vyučovacího předmětu 

Výuka předmětu probíhá ve dvou formách – Tělesná výchova (TEV) a Zdravotní tělesná 

výchova (ZTV). Každá forma má svá specifika – podle obsahu, metody práce i cíle výuky. 

V předmětu Tělesná výchova jde o všestranný rozvoj pohybových schopností s ohledem na 

individuální možnosti studentů a specifika daná zrakovým postižením, seznámení se s novými 

pohybovými dovednostmi a sporty (atletika, základy gymnastiky, sportovní hry) a zvyšování 

kondice. Předmět Zdravotní tělesná výchova je určen žákům se zdravotním omezením 

(dočasným či trvalým), cílem je snížit nebo odstranit pohybový handicap, případně zmírnit 

bolest přetěžovaných částí těla. Důraz se klade na nácvik správného držení těla a správné 

dýchání. Předmět TEV a ZTV je vyučován v 1. a 2. ročníku v rozsahu 2 hodiny týdně, tj. 

celkem 4 hodiny. 

 

Obecné cíle a didaktické pojetí  

Předmět TV a ZTV vede k rozvoji pohybových schopností a dovedností studentů v závislosti 

na stupni jejich zrakového postižení, učí žáky pravidelně provádět pohybové činnosti, které 

jsou vzhledem k jejich postižení vhodné. Pro žáky se zrakovým postižením je to také jeden ze 

způsobů výuky prostorové orientace a samostatného pohybu. Vychovává žáky ke kompenzaci 

negativních vlivů způsobu života, protože možnosti pohybu zrakově postižených jsou 

omezené a nedostatek pohybu vede k obezitě a dalším zdravotním problémům. Učí studenty 

spolupráci při společných činnostech a dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při 

pohybových aktivitách. V TV se přitažlivou formou rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak 

zdravotně oslabení žáci. Pro žáky s větším zdravotním postižením jsou určeny hodiny ZTV. 

 

Charakteristika předmětu 

Předmět TEV a ZTV vede k získání a prohlubování pohybových dovedností a tělesné 

zdatnosti vhodně volenými prostředky vzhledem ke stupni zrakového či jiného postižení, jako 

jsou tělesná cvičení (pořadová, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační), gymnastika 

(prostná cvičení, cvičení na nářadí, rytmická gymnastika, cvičení s náčiním), atletika (běh 

rychlý, vytrvalý, štafety, hody), pohybové hry včetně specifických her pro zrakově postižené 

(košíková, přehazovaná, florbal, kopaná, goalball, showdown), turistika a pohyb v přírodě 

(příprava turistické akce, orientace v krajině, orientační běh, práce s buzolou), základy 

běžeckého a sjezdového lyžování (formou ozdravného pobytu na horách). 

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou průběžně hodnoceni podle práce v hodinách a dosažených výsledků s přihlédnutím 

k jejich fyzickým možnostem. Při hodnocení se sleduje hloubka teoretických vědomostí a 

schopnost uvádět učivo do souvislostí s praktickým provedením. 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů 

Předmět rozvíjí především kompetence personální a sociální tím, že učí žáky reálně 

posuzovat své fyzické možnosti a limity a vede je k odpovědnému vztahu ke svému zdraví i 

vědomí o důsledcích nezdravého životního stylu a všech negativních závislostí; občanské 
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kompetence a kulturní povědomí - předmět učí žáky dodržovat sportovní pravidla a jednat 

v duchu fair play, dále je učí spoluzodpovědnosti při ochraně života vlastního i ostatních. 

 

Průřezová témata  
Z průřezových témat je to především téma Člověk a životní prostředí – učíme žáky chápat 

souvislosti mezi celosvětovým ekonomickým rozvojem a negativními dopady na životní 

prostředí a tím na život všech lidí a s tím související osvojení zásad zdravého životního stylu a 

odpovědnosti za své zdraví. Dalším tématem je Občan v demokratické společnosti – 

nacvičujeme s žáky jednání v situacích osobního ohrožení a za mimořádných událostí a učíme 

je zásady první pomoci. Předmět tělesná výchova má vazbu na předměty, Cizí jazyk, Povinný 

Hra na klavír,  

Učební osnova předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA 
 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 1. - 2. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 

- dodržuje základní hygienické a bezpečnostní normy 

- uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových 

aktivitách a činnostech s tím souvisejících 

1. Hygiena a bezpečnost 

vhodné oblečení – 

cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc; 

zásady chování a jednání v různém 

prostředí; regenerace a kompenzace; 

relaxace 

Péče o zdraví 

Zdraví 

- činitelé ovlivňující zdraví: životní 

prostředí, životní styl, pohybové aktivity, 

výživa a stravovací návyky, rizikové 

chování aj. 

- duševní zdraví a rozvoj osobnosti; sociální 

dovednosti; rizikové faktory poškozující 

zdraví 

- odpovědnost za zdraví své i druhých; péče 

o veřejné zdraví v ČR, zabezpečení 

v nemoci;  

- práva a povinnosti v případě 

nemoci nebo úrazu 

- prevence úrazů a nemocí 

Zásady jednání v situacích osobního 

ohrožení a za mimořádných událostí 

- mimořádné události (živelní pohromy, 

havárie, krizové situace aj.) 

- základní úkoly ochrany obyvatelstva 

(varování, evakuace) 

- uplatňuje základní techniky vybraných disciplin 

- dovede rozvíjet rychlost a vytrvalost 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a posoudit 

jejich kvalitu 

2. Atletika 

- průpravná cvičení 

- běhy 

- hody 
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- ovládá základní herní činnosti jednotlivce u 

vybraných her 

- spolupracuje na týmovém výkonu družstva a 

dodržuje zásady fair play 

- dovede uplatňovat techniku a základy taktiky ve 

vybraných sportovních disciplinách 

3. Sportovní hry a sportovní hry pro zrakově 

postižené  

- košíková, florbal, kopaná, stolní tenis, přehazovaná  

- goalball, showdown, kuželky, kombiball 

- koordinuje své pohyby 

- zlepšuje prostorovou orientaci 

- je schopen sladit při cvičení pohyb s hudbou, 

provádí jednoduché pohybové vazby a hudebně 

pohybové cviky 

- dovede rozvíjet obratnost a pohyblivost 

4. Gymnastika 

- cvičení na nářadí  

- cvičení s náčiním 

- cvičení s hudbou 

- umí uplatňovat zásady sportovního tréninku 

- dovede rozvíjet svalovou sílu a vytrvalost    
5. Kondiční posilování 

- kruhový trénink  

- intervalový trénink 

- dovede využívat pohybové činnosti pro všestrannou 

průpravu a zvyšování tělesné zdatnosti 

- umí připravit prostředky k plánovaným pohybovým 

činnostem 

6. Pohybové hry 

  

- uvědomí si důležitost rozcvičení, protažení a 

posílení zanedbaných svalových skupin 

- je schopen kultivovat své tělesné a pohybové 

projevy 

7. Tělesná cvičení 

- uvědomuje si význam pravidelného pohybu pro 

zlepšování svých pohybových schopností a 

dovedností 

- dokáže sledovat výkony jednotlivců a posoudit 

jejich kvalitu 

8. Testování tělesné zdatnosti 

 - motorické testy 

- ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných 

a duševních sil 

- uplatňuje osvojené způsoby relaxace 

- seznámí se se základními způsoby dýchání 

- zná zásady sportovního tréninku, umí sestavit cíleně 

zaměřených cvičení 

9. Relaxační a dechová cvičení 

- autogenní trénink 

- břišní dýchání 

- dechová vlna 

- význam pohybu pro zdraví; prostředky ke 

zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, 

obratnosti a pohyblivosti; technika 

a taktika; zásady sportovního tréninku 

- odborné názvosloví; komunikace 

- výstroj, výzbroj; údržba 

pravidla her, závodů a soutěží 

- rozhodování; zásady sestavování a vedení 

sestav všeobecně rozvíjejících nebo cíleně 

zaměřených cvičení 

- pohybové testy; měření výkonů 

- zdroje informací 
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HUDEBNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Učební osnova předmětu HRA NA KLAVÍR 

 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
 Předmět HRA NA KLAVÍR zasahuje do vzdělávací oblasti HUDEBNÍ PŘÍPRAVA, je 

také úzce provázán se všemi obsahovými okruhy oblasti odborného vzdělávání, zejména s 

obsahovým okruhem LADĚNÍ A OPRAVÁRENSTVÍ KLAVÍRŮ. Časová dotace je 2 hodiny 

týdně v 1. a 2. ročníku. Předmět je vyučován individuálně. 

 

Pojetí předmětu 
Vzdělávací obsah předmětu zahrnuje upevnění základních nástrojových dovedností a návyků, 

prohloubení techniky hry na nástroj a základy improvizace.  

  Hlavním cílem předmětu je získání technických a interpretačních dovedností ve hře na 

klavír v rozsahu potřebném pro správné naladění nástroje a pro prezentaci výsledků práce v 

oboru. Dále je to celkový rozvoj hudebnosti žáka a jeho vedení k upevňování návyku 

systematické práce. 

 

Obecné cíle a didaktické zásady 

Úkolem vzdělávání je naučit žáka způsobům potřebným při ladění nástroje, prokázat 

technickou zběhlost a úhozovou kulturu, interpretovat technicky dostupné skladby různých 

období a žánrů, improvizovat, používat základní odbornou terminologii.  

Na konci ročníku vykoná žák ročníkovou zkoušku, na které zahraje požadovaný 

repertoár.  

Uvedené materiály v rozpisu učiva jsou orientační a vždy se podřizují technické a 

hudební vyspělosti žáka. Proto je uvedené učivo možné nahradit jiným studijním materiálem. 

Je nutné přihlédnout k pokročilosti žáka a jeho zrakovému či jinému znevýhodnění.  

 

Hodnocení výsledků žáků 

Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě výsledků v jednotlivých výukových hodinách a 

aktivity při výuce, na schopnosti prezentace (interní i veřejné koncerty školy), na základě 

výkonu při přehrávkách oddělení. Na konci každého ročníku vykoná žák komisionální 

zkoušku. Rozsah zkušební látky je stanoven ŠVP dle jednotlivých ročníků a podle schopnosti 

žáků. Učitel dle ŠVP vypracovává pro každého žáka CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE. 
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Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů 
 

Klíčové kompetence: 
kompetence k učení 

• žák získává návyky pravidelné přípravy a osvojuje si správné techniky nácviku 

skladeb, volí vhodné studijní podmínky 

• má pozitivní vztah k učení a vzdělání. 

kompetence k pracovnímu uplatnění 

-  žák využívá svých odborných znalostí a dovedností pro úspěšné uplatnění ve   

      svém budoucím povolání 

- hrou na klavír dokáže prezentovat výsledky své práce v oboru.  

personální a sociální kompetence 

• reaguje adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných 

lidí, přijímá pochvalu, radu i kritiku. 

 

Odborné kompetence  
Hlubším poznáním a pochopením výrazových prostředků klavírní hry může žák lépe chápat 

souvislosti mezi technikou hry a s tím související problematikou tvoření tónu na straně jedné 

a mechanizmem nástroje na straně druhé. Tímto lépe pochopí při ladění, opravách a regulaci 

nástroje přání zákazníka – klavíristy. 

• Průřezová témata 

Občan v demokratické společnosti. 

Žák dovede jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat 

vhodná řešení, vytváří si odpovídající míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnost 

morálního úsudku. 

 

• Člověk a svět práce  

Žák je veden k tomu, aby si uvědomil zodpovědnost za vlastní život, význam vzdělání a 

celoživotního učení pro život, je motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné 

kariéře, je schopen využít znalosti získané při studiu pro zaměstnání ladiče klavíru. 

 

Předmět hra na klavír má přímou vazbu na předměty Ladění klavírů, Intonace, Hudební 

nauka, Technologie opravárenství. 
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Učební osnova předmětu HRA NA KLAVÍR 
 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 1. ročník  

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

 

Žák:                                                                                 

- správné sezení u nástroje 

- zapojuje celý pohybový aparát 

- pracuje na zdokonalování úhozů 

- ZP žák prohlubuje dovednosti ve čtení bodového 

písma a v orientaci na klaviatuře 

 

 

Stupnice v rovném pohybu, velký rozklad rovně-

1.prstokladová skupina 

 Etudy - C. Czerny op. 849, op.299  -  1 etuda 

Polyfonie – Polyfonní knížka III, J. S. Bach Malá 

preludia a fughetty – 1 skladba 

Klasická sonatina – 1 věta 

Nácvik hry čistých kvart, kvint a oktáv levou 

rukou chromaticky vzestupně i sestupně. 

 

 

 

- plně se orientuje na klaviatuře 

- ovládá různé druhy úhozů 

- zdokonalena prstová technika  

- ovládá horizontální vedení hlasů 

- hudební projev je uvolněn 

 

 

 

Stupnice Dur a moll v rovném pohybu, velký 

rozklad rovně-2.prst.skupina 

Etudy-C. Czerny op. 849, op. 299  -  2 etudy 

Polyfonie – J. S. Bach: Malá preludia a fughetty – 

2 skladby 

Přednesový materiál – 2 kratší skladby, popř. 1 

delší 

Nácvik hry velkých 3 a 6 levou rukou vzestupně i 

sestupně. 

 

 
 

Ročníková zkouška: 

 

Stupnice Dur + stejnojmenná moll rovně, velký rozklad Dur + moll rovně 

3 skladby různých slohů nebo charakterů 

Povinně 1 skladba zpaměti, 1skladba může být improvizace nebo komorní hra 

 

Uvedené požadavky jsou minimem pro všechny žáky, náročnější literatura je možná. 
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Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 2. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

 

Žák: 

- zdokonalena prstová technika 

- docílena rytmická preciznosti 

- orientace ve stavbě klasické fráze 

-správná pedalizace (synkopický a současný 

pedál) 

 

 

Učivo 

Stupnice Dur a moll v rovném (kombinovaném) 

způsobu, velký rozklad rovně 

-3. prstokladová skupina 

Etudy – C.Czerny op. 299, Cramer-etudy… – 

výběr 2.etud 

Polyfonie – J.S.Bach: Malá preludia a 

fughetty,II.díl, 2-hlasé invence – 1 skladba 

1 přednesová skladba ( 19.století) 

Klasická sonatina (sonáta) – 1.větu rozpracovat 

Hra velkých decim různými směry 

v chromatickém sledu, v diskantu s křížením levé 

ruky přes pravou. 

 

 

Žák: 

-zdokonalena vyrovnanost prstové techniky 

v rychlejším tempu 

-zvládnutí výstavby fráze 

- orientacet v 3-hlasé polyfonii 

-dokáže analyzovat klasickou sonátovou formu 

-dosažení osobitého projevu 

 

 

Stupnice Dur + moll kombinovaným způsobem, 

velký rozklad rovně (kombinovaně), 

výběr. 

Etudy – Cramer, Czerny op.740  -  1 etuda 

Polyfonie – J.S.Bach: 2-hlasé (popř.3-hlasé) 

invence, Francouzská suita – 1 skladba 

Klasická sonatina ( sonáta) – 1.větu dokončit 

1 přednesová skladba (19.-21.století) 

Zvládnutí hry intervalů potřebných k ladění celého 

nástroje. 

 

 
 

Ročníková zkouška:  

Stupnice Dur a stejnojmenná moll v rovném (kombinovaném) způsobu v rychlejším tempu, velký 

rozklad rovně 

3 skladby různých slohů 

(1 skladba zpaměti, 1 skladba může být improvizace nebo komorní hra) 

 

Uvedené požadavky jsou minimem pro všechny žáky, náročnější literatura je možná. 
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Učební osnova předmětu INTONACE  
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět INTONACE zasahuje do okruhu HUDEBNÍ příprava, je vyučován skupinově v 1. a 

2. ročníku 2 hodiny týdně, tedy v celkovém rozsahu 4 hodin.  

 

Pojetí předmětu 
Výuka probíhá formou průběžného procvičování zápisu, analýzy a reprodukce melodických, 

rytmických a akordických útvarů. U nevidomých je zapotřebí zohlednit rychlost čtení i zápisu 

kvůli jejich způsobu zápisu not (zejména u rytmu). Součástí výuky může být i poslech 

nahrávek – sluchová orientace ve formě, ve zvuku hudebních nástrojů aj. Obsah je společný 

pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním i pro žáky bez 

zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým postižením či zdravotním znevýhodněním jiného 

charakteru je nutné vytvořit takové podmínky, které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi 

dostatečný prostor pro studium zadaných úkolů, případně vytvořit individuální studijní plán, 

který umožní žákovi kvalitně a plně zvládnout studijní náplň danou   ŠVP. 

 

Obecné cíle a didaktické zásady 
Vyučovaný předmět je zaměřen převážně prakticky. Rozvíjí sluchové dispozice žáků pomocí 

intonačních (tonálních i intervalových) a rytmických cvičení. Důležitou součástí výuky je 

sluchová analýza melodie, akordů, rytmů a jejich zápis. Výuka intonace úzce souvisí 

s předměty „hudební nauka“.  

Obecnými cíli vyučovaného předmětu jsou: 

1. rozvoj základních myšlenkových operací žáků – abstrakce, třídění, srovnávání aj.  

2. rozvoj dovednosti žáků uvádět v souvislost získané znalosti se sluchovými vjemy a 

sluchovou představivostí 

Hlavním cílem je rozvoj sluchových dispozic žáků, schopnost zazpívat zapsanou melodii 

(event. rytmus) a z toho vyplývající uplatnění ve školním sboru atp. Dalším cílem je 

schopnost sluchové analýzy – zapsat slyšenou melodii, rytmus, akord atd. 

 

Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni zejména na základě ústního zkoušení. Lze přihlédnout též 

k písemným projevům a jejich úrovni. 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a 

mezipředmětových vztahů 
Předmět intonace rozvíjí především tyto kompetence: 

kompetence k učení – schopnost uvádět v souvislost získané poznatky se sluchovým vjemem 

a s představivostí  

komunikativní kompetence – volba správné terminologie 

kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a ověření jeho 

správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody myšlení a myšlenkové 

operace; využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí;  

personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; přijímat a plnit úkoly 

Průřezová témata 

občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí zároveň 

dovedli přiměřenou kritiku přijímat.  
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Průřezová témata  
V předmětu kontrapunkt se výuka dotýká rovněž témat:  

občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí zároveň 

dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální 

odpovědností, 

člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby uměli dobře prezentovat své schopnosti a 

nabídnout je k pracovnímu uplatnění, 

informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního programového 

vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání a 

získávání nových informací ve svém oboru. 

 
Předmět Intonace má vazbu na předměty Cizí jazyk, Povinný hra na klavír, Komorní hra, 

Intonace, Hudební nauka,  

 

Učební osnova předmětu INTONACE 

 

 Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 1. ročník   

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- intonuje intervaly;  

- intonuje akordy; 

- interpretuje rytmus; 

- nácvik intonace intervalů 

- nácvik intonace akordů 

- nácvik rytmických modelů 

Žák:  
- rozpoznává a zapisuje intervaly; 

- rozpoznává a zapisuje akordy; 

- rozpoznává a zapisuje rytmus;  

- nácvik intonace intervalů 

- nácvik intonace akordů 

- nácvik rytmických modelů 

Žák:  
- zpívá intonační cvičení;  

- zpívá lidové písně; 

- interpretuje rytmická cvičení; 

- zpívá další skladby dle výběru učitele;  

- učebnice M. Doležila 

- učebnice J. Kofroně 

- výběr lidových písní 

- výběr klasických skladeb 

Žák:  
- zapisuje slyšenou melodii; 

- zapisuje slyšený rytmus;  

- zápis slyšené melodie  

- zápis rytmu 
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Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 2. ročník   

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- intonuje intervaly;  

- intonuje akordy; 

- interpretuje rytmus; 

- nácvik intonace intervalů 

- nácvik intonace akordů 

- nácvik rytmických modelů 

Žák:  
- rozpoznává a zapisuje intervaly; 

- rozpoznává a zapisuje akordy; 

- rozpoznává a zapisuje rytmus;  

- nácvik intonace intervalů 

- nácvik intonace akordů 

- nácvik rytmických modelů 

Žák:  
- zpívá intonační cvičení;  

- zpívá lidové písně; 

- interpretuje rytmická cvičení; 

- zpívá další skladby dle výběru učitele;  

- učebnice M. Doležila 

- učebnice J. Kofroně 

- výběr lidových písní 

- výběr klasických skladeb 

Žák:  
- zapisuje slyšenou melodii; 

- zapisuje slyšený rytmus;  

- zápis slyšené melodie  

- zápis rytmu 
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Učební osnova předmětu HUDEBNÍ NAUKA 

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Předmět HUDEBNÍ NAUKA zasahuje do okruhu hudební příprava, je vyučován skupinově v 

1. ročníku v rozsahu 3 hodin.  

 

Pojetí předmětu 
Výuka předmětu hudební nauka zahrnuje v sobě stránku výkladovou a procvičovací. Při 

výkladu je třeba vést žáky k pochopení logických principů vykládané látky v souvislosti se 

sluchovou zkušeností. Procvičovací stránka výuky by měla vést k jejich osvojení, rychlosti 

orientace v nich a jejich následnému použití v praxi i při studiu návazných hudebně-

teoretických předmětů. Obsah je společný pro žáky se zrakovým postižením, zdravotním nebo 

sociálním znevýhodněním i pro žáky bez zdravotní indikace. Pro žáky se zrakovým 

postižením či zdravotním znevýhodněním jiného charakteru je nutné vytvořit takové 

podmínky, které zohledňují potřebu žáka, dát žákovi dostatečný prostor pro studium zadaných 

úkolů, případně vytvořit individuální studijní plán, který umožní žákovi kvalitně a plně 

zvládnout studijní náplň danou ŠVP. 

 

Obecné cíle a didaktické zásady  
Předmět hudební nauka poskytuje studentům základní znalosti hudební teorie.  

Obecnými cíli vyučovaného předmětu jsou: 

1. rozvoj základních myšlenkových operací žáků – abstrakce, třídění, dedukce, 

srovnávání aj.  

2. rozvoj dovednosti žáků učit se a uvádět v souvislost pamětní učení s logickými 

principy a elementárními sluchově-estetickými vjemy 

Hlavním cílem je důkladné osvojení základních znalostí i logických principů hudební teorie a 

jejich využití při praktické umělecké činnosti i k dalšímu studiu.  

 

Hodnocení výsledků žáků 
Žáci jsou průběžně hodnoceni na základě ústního zkoušení i písemných testů. Při hodnocení 

se sleduje schopnost abstraktního myšlení, jistota orientace v systému probrané látky a 

úroveň osvojených znalostí. To vše v souvislosti se schopností sluchové představivosti i 

sluchové analýzy.  

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a 

mezipředmětových vztahů 
Předmět všeobecná hudební nauka rozvíjí především tyto kompetence: 

kompetence k učení – kladný vztah k učení a vzdělávání; schopnost vytvořit si vhodný 

studijní režim; schopnost porozumět výkladu a dělat si poznámky; sledovat a hodnotit pokrok 

učení; schopnost uvádět v souvislost logické principy se základními estetickými kritérii 

komunikativní kompetence – volba správné terminologie 

kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu, nalezení řešení a ověření jeho 

správnosti; schopnost uplatnit při řešení problému různé metody myšlení a myšlenkové 

operace; využívání již dříve nabytých zkušeností a vědomostí;  

personální a sociální kompetence – schopnost přijmout radu i kritiku; přijímat a plnit úkoly 

kompetence k pracovnímu uplatnění – uvědomování si významu celoživotního učení a 

přizpůsobování se měnícím se pracovním podmínkám. 
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Průřezová témata  
V předmětu Hudební nauka se výuka dotýká rovněž témat:  

občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby byli přiměřeně kritičtí zároveň 

dovedli přiměřenou kritiku přijímat; aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální 

odpovědností;  

člověk a svět práce – cílem je připravit žáky na nutnost rozšiřovat si kvalifikaci a celoživotně 

se vzdělávat 

informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního programového 

vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání a 

získávání nových informací ve svém oboru. 

 

Učební osnova předmětu HUDEBNÍ NAUKA 
 

1. ročník- očekávané výsledky vzdělávání rozpis učiva 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- používá systematicky základní odbornou 

terminologii 

- vysvětlí principy notového zápisu a jeho 

náležitosti, popíše základní rysy vývoje 

notového písma, čte a zapisuje noty 

- popíše dynamické, tempové a přednesové 

označení 

- vysvětlí fyzikální a fyziologické základy 

hudební akustiky 

- ovládá pravidla tvorby stupnic (modů), 

intervalů a akordů, rozlišuje jejich druhy 

- využívá všech dostupných zdrojů pro 

získávání přehledu v oblasti hudební 

teorie 

1.Úvod: 

Tón a hluk, vlastnosti tónu tónová soustava a 

oblast, celý tón a půltón 

2. Hudební písmo a názvosloví: notová osnova, 

tvary not, klíče, tóny základní a odvozené, 

posuvky. Stručný vývoj notace. Dynamika a 

agogika. Přednesová označení, zkratky 

hudebního písma, melodické ozdoby. 

3.Stupnice a tónina: 

Staré stupnice (Řecko, středověk), diatonické 

stupnice dur/moll. Citlivý tón přirozený a umělý. 

Stupnice paralelní, stejnojmenné. Stupnice 

chromatické, exotické. 

4.  Intervaly: základní a bližší určení intervalů, 

převraty intervalů, intervaly rozšířené, 

enharmonické. Konsonance a disonance. 

Transpozice. 

5. Akordy: Souzvuk a akord. Kvintakordy, 

septakordy a jejich obraty. Základní informace o 

jiných typech akordů. 

6. Základy hudební akustiky:  

Harmonická řada částkových tónů, tónové 

soustavy, ladění. 

7. Časové poměry v hudbě: rytmus, pravidelné a 

nepravidelné dělení rytmických hodnot. Metrum, 

druhy taktů, tempo. 

8. Úvod do návazných hudebně teoretických 

předmětů: harmonie, kontrapunkt, hudební formy. 

9. Pěvecké hlasy a hudební nástroje.  

Orchestry, komorní soubory, sbory. Partitura 
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ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

 

Učební osnova předmětu NAUKA O MATERIÁLU   
 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 

Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti Ladění a opravárenství klavírů 

a Technologická příprava. Předmět je rozdělen do několika tematických celků, které na sebe 

navazují. Je vyučován v 1.  ročníku 1 hodinu týdně., ve 2. ročníku 1 hodinu, celkem tedy 2 

hodiny 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Výklad nového učiva je většinou spojen s názorným vyučováním, důraz je kladen na 

praktické využití vědomostí, žáci pracují jednotlivě, někdy i ve skupině. Předmět Nauka o 

materiálu seznamuje žáky se všemi materiály, používanými při výrobě klavírů. Jedná se 

především o dřevo, kovy, textilie, umělé hmoty a další. Žáci poznávají stavbu dřeva a jeho 

vlastnosti, různé druhy domácích i exotických dřevin a jejich použití. Dále se seznamují 

s materiály, kterými lze nahradit masivní dřevo. Část předmětu je věnována povrchové úpravě 

dřeva, lakům, lepidlům a dalším postupům při opracování a spojování dřeva. Žáci se tak 

postupně naučí využívat nabyté poznatky při práci v dílnách, ale i v praktickém životě a 

rozšiřují si znalosti o nové informace z oboru. Při výuce je kladen důraz na kvalitní 

zpracování surovin a žáci jsou tak motivováni k získání pozitivního postoje k přírodě a 

k šetření přírodních zdrojů. 

Obecné cíle a didaktické zásady  

Cílem předmětu je seznámit žáky s různými druhy materiálů, které se používají při výrobě 

klavírů, s jejich vlastnostmi a možnostmi použití. Žáci se naučí používat odbornou 

terminologii a propojovat ji s předměty Základy opravárenství a Technologie opravárenství. 

V příslušných souvislostech je zdůrazňována bezpečnost a hygiena práce a ochrana životního 

prostředí. 

Hodnocení výsledků žáků 

V průběhu každého čtvrtletí jsou žáci hodnoceni podle ústních i písemných výsledků. Při 

hodnocení se sleduje odborná správnost a schopnost uvádět učivo do souvislostí s jinými 

tématy, logicky myslet a správně se vyjadřovat. Hodnocení žáků se řídí Klasifikačním řádem 

KJD. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat 

Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny:  

kompetence k učení – schopnost efektivního učení a samostatného vyhodnocování 

dosažených výsledků podle svých schopností a možností; ovládání práci s textem; 

vyhledávání a zpracovávání informací; naslouchání odbornému výkladu s porozuměním; 

přijetí hodnocení výsledků učení od jiných lidí; pozitivní vztah k učení a vzdělávání; 

kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu a získání informací potřebných 

k jeho řešení; volba vhodných prostředků, pomůcek, metod a technik, které povedou ke 

splnění jednotlivých aktivit, využívání zkušeností a vědomostí nabytých již dříve; spolupráce 

s jinými lidmi při řešení problémů; 

komunikativní kompetence – srozumitelné formulování svých myšlenek, vyjadřování se 

přiměřeně tématu diskuze; zpracovávání přiměřeně náročných textů věcně správně 

a srozumitelně; vyjadřování se a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu 

a chování; 
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personální a sociální kompetence – reálné posuzování své fyzické a duševní možnosti, 

odhadování důsledků svého jednání a chování v různých situacích, přijetí a odpovědné plnění 

svěřených úkolů; přiměřená reakce na hodnocení svého vystupování a způsob jednání ze 

strany jiných lidí, přijetí rady i kritiky; ověřování si získaných poznatků, zvažování názorů, 

postojů a jednání jiných lidí;  

občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání;  

kompetence k pracovnímu uplatnění – odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti 

a vzdělání;  

kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi – práce s osobním počítačem, jeho základním a aplikačním programovým 

vybavením; získávání nových informací prostřednictvím internetu; práce s informacemi 

z různých zdrojů nesenými na médiích tištěných, elektronických nebo audiovizuálních, 

uvědomování si nutnosti při posuzování věrohodnosti různých informačních zdrojů; kritický 

přistup k takto získaným informacím, mediální gramotnost.  

 

Průřezová témata  
Předmět Nauka o materiálu přispívá k tématu:  

Občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby měli vhodnou míru 

sebevědomí, naučili se odpovědnosti za své jednání a schopnosti morálního úsudku; 

Člověk a svět práce – vede žáky tak, aby nabyté vědomosti uměli prakticky uplatnit ve své 

profesi; 

Člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své jednání 

a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí; 

Informační a komunikační technologie – jejím cílem je naučit žáky používat v daném 

předmětu základní a aplikační programové vybavení počítače, a to nejen pro účely uplatnění v 

praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání a zároveň naučit žáky pracovat s informacemi 

a s komunikačními prostředky. 

 

Učební osnova předmětu Nauka o materiálu 

 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 1. ročník 

Výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky  

Žák:  
- popíše stavbu dřeva;  

- dokáže vyjmenovat jednotlivé 

makroskopické znaky dřeva; 

- popíše význam stavby dřeva; 

- vyjmenuje fyzikální a mechanické 

vlastnosti;  

- popíše využití těchto vlastností v praxi; 

- pozná vady dřeva nežádoucí při výrobě 

klavírů;  

1 Dřevo, dřeviny 
- význam materiálů pro výrobu    

     hudebních nástrojů 

- makroskopická stavba dřeva 

- mikroskopická stavba dřeva 

- stavba listnáčů a jehličnanů 

- fyzikální vlastnosti, chemická stavba 

dřeva 

- mechanické vlastnosti 

- vady dřeva 

- materiály a polotovary na bázi dřeva 

- konstrukční spasování dřeva 
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Žák:  
- vyjmenuje a rozliší jednotlivé druhy dřevin;  

- popíše jejich vlastnosti a možnosti využití;  

- vyjmenuje lepidla používaná při výrobě 

klavírů; 

- popíše nejčastější způsoby spojování dřeva;  

- jednotlivé spoje rozpozná podle ukázek;  

- vyjmenuje materiály používané při 

povrchové úpravě dřeva; 

- popíše pracovní postup a BOZP při 

zacházení s těmito materiály  

- vyjmenuje jejich použití při výrobě klavírů; 

- zná způsoby likvidace lepidel a materiálů 

používaných na povrchovou úpravu v rámci 

ochrany životního prostředí; 

2 Dřeviny, práce se dřevem   

   povrchová úprava 
- domácí dřeviny 

- exotické dřeviny 

- lepidla 

- mechanické spojování dřeva 

- odstraňování skvrn 

- broušení 

- bělení 

- moření 

- tmely 

- nátěrové hmoty 

 

 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 2. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tématické celky 

Žák:  
- rozpozná jednotlivé stroje; 

- popíše způsob práce a BOZP při práci na 

nich 

- seznámí se s nimi během odborných 

exkurzí 

- vyjmenuje konkrétní stroje používané při 

výrobě klavírů a která součást klavíru se na 

nich vyrábí; 

3 Stroje používané při výrobě  

 klavírů 
- dřevozpracující stroje 

- dřevodělící stroje 

- stroje pro ohýbání a lisování dřeva 

- zařízení používaná při sušení dřeva  

- stroje používané při povrchové úpravě 

- jednoúčelové stroje pro výrobu hudebních 

nástrojů 

- sušení dřeva 

Žák:  
- popíše výrobu řeziva potřebného k výrobě 

klavíru; 

- vyjmenuje překližované materiály a 

možnost jejich použití při výrobě klavírů; 

-  vyjmenuje aglomerované materiály a 

možnost jejich použití při výrobě klavírů; 

- se seznámí s výrobou železa, litiny a oceli 

pro lepší pochopení výroby litinového 

rámu; 

- se seznámí s vlastnostmi neželezných kovů 

používaných při výrobě klavírů 

- se seznámí s výrobou a použitím plstí; 

- vyjmenuje plasty používané v současné 

době;  

- popíše jejich použití při výrobě klavírů;  

- zná způsoby likvidace plastů v rámci 

ochrany životního prostředí;  

4 Další materiály používané  

 při výrobě klavírů 
- výroba řeziva 

- překližované materiály 

- aglomerované materiály 

- železné kovy  

- neželezné kovy 

- plstě  

- plastické hmoty  
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Učební osnova předmětu TECHNOLOGIE OPRAVÁRENSTVÍ  
 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU  

Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti Ladění a opravárenství klavírů 

a Technologická příprava. Je vyučován v 1. ročníku 3 hodiny týdně, ve 2.ročníku 3 hodiny 

týdně, celkem tedy 6 hodin. 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmět je rozdělen do několika tematických celků, které na sebe navazují. Výklad nového 

učiva je většinou spojen s názorným vyučováním, je kladen důraz na praktické využití 

vědomostí, žáci pracují jednotlivě, někdy i ve skupině. Žáci by měli umět vyjmenovat 

nástroje, které ovlivnily vznik klavíru, měli by se seznámit s vývojem konstrukce klavírů, 

seznámit se s nejznámějšími domácími i zahraničními výrobci klavírů, se základními pojmy, s 

odbornou terminologií, se základní konstrukcí a funkcí křídla a pianina, s odlišnými 

mechanikami, se závadami a způsoby jejich odstranění a s údržbou nástroje.  

Obecné cíle a didaktické zásady a didaktické zásady 

 

Cílem předmětu je seznámit žáky s historií hudebních nástrojů, které ovlivnily vznik klavíru, 

s tuzemskými i zahraničními výrobci klavírů, s konstrukčním řešením klavíru a pianina, s 

názvoslovím a funkcí jednotlivých mechanik. Žáci se mají naučit odbornou terminologii, 

seznámit se s příčinami běžných závad u klavírů, způsoby jejich zjišťování a odstraňování a 

také se naučit propojovat terminologii s předměty Základy opravárenství a Ladění klavírů. V 

příslušných souvislostech je zdůrazňována bezpečnost a hygiena práce a ochrana životního 

prostředí. 

Hodnocení výsledků žáků 

V průběhu každého čtvrtletí jsou žáci hodnoceni podle ústních i písemných výsledků 

zkoušení. Při hodnocení se sleduje odborná správnost a schopnost uvádět učivo do souvislostí 

s jinými tématy, logické myšlení, technická návaznost a správné vyjadřování. Hodnocení 

vychází ze zásad stanovených Klasifikačním řádem KJD. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Z klíčových kompetencí budou především rozvíjeny: 

kompetence k učení – pozitivní vztah k učení a vzdělávání; zvládání adekvátní techniky 

učení; ovládání práce s textem, ve kterém jsou technické údaje; vyhledávání a zpracovávání 

informací; s porozuměním poslouchat odborný výklad; využívání různých informačních 

zdrojů ke svému učení, včetně zkušeností svých i jiných lidí; přijetí hodnocení výsledků učení 

od jiných lidí; možnosti dalšího rozšíření vědomostí, zejména v oboru a povolání;  

kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu a získání informací potřebných 

k jeho řešení; volba prostředků, pomůcek, metod a technik, které jsou vhodné pro splnění 

jednotlivých aktivit; využívání zkušeností a vědomostí nabytých dříve nebo v jiných 

předmětech; spolupráce s jinými lidmi při řešení problémů; 

komunikativní kompetence – pozorné naslouchání druhým; vyjadřování se přiměřeně tématu 

diskuze; srozumitelné formulování svých myšlenek; vyjadřování se a vystupování v souladu 

se zásadami kultury projevu a chování;  

personální a sociální kompetence – reálné posuzování svých fyzických a duševních možností, 

odhadování důsledků svého jednání a chování v různých situacích; přijetí a odpovědné plnění 

svěřených úkolů; stanovování cílů podle své zájmové a pracovní orientace a životních 

podmínek; adekvátní reagování na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 

jiných lidí; přijetí rady i kritiky; ověřování si získaných poznatků, zvažování názorů, postojů 

a jednání jiných lidí;  

občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání;  
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kompetence k pracovnímu uplatnění – odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti 

a vzdělání; využívání svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve 

světě práce; 

kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi – práce s osobním počítačem; práce s běžným základním a aplikačním 

programovým vybavením i s informacemi nesenými na tištěných, elektronických nebo 

audiovizuálních médiích; komunikace elektronickou poštou; získávání informací zejména 

s využitím internetu; uvědomování si nutnosti posuzování věrohodnosti různých informačních 

zdrojů a kritický přistup k získaným informacím; 

odborné kompetence – popis základní konstrukce křídla a pianina; rozpoznání a odstranění 

jednoduché mechanické závady; ovládání zásad profesionálního vystupování.  

Průřezová témata  
Předmět Technologie opravárenství přispívá k tématu:  

občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby měli vhodnou míru 

sebevědomí; dokázali se naučit odpovědnosti a schopnosti morálního úsudku; aby hledali 

kompromisy mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky tolerantní; byli 

schopni odolávat myšlenkové manipulaci;  

člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své jednání 

a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí; 

člověk a svět práce – vede žáky tak, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život, význam 

vzdělání a celoživotního učení pro život, aby byli motivováni k aktivnímu pracovnímu životu 

a k úspěšné kariéře; zorientovat žáky ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře 

regionu; naučit je hodnotit jednotlivé faktory charakterizující obsah práce a srovnávat tyto 

faktory se svými předpoklady; seznámit je s alternativami profesního uplatnění po 

absolvování studovaného oboru vzdělání; naučit žáky vyhledávat a posuzovat informace 

o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet si o nich základní představu;  

informační a komunikační technologie – cílem je naučit žáky používat základní a aplikační 

programové vybavení počítače v technickém předmětu, a to nejen pro účely uplatnění v praxi, 

ale i pro potřeby dalšího vzdělávání.  

 

Učební osnova předmětu Technologie opravárenství 

 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 1. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák:  
- vyjmenuje a popíše hudební nástroje, které 

ovlivnily vznik klavíru;  

- popíše vývoj klavíru s vídeňskou 

mechanikou, uvede výhody a nevýhody 

těchto nástrojů; 

- popíše vývoj klavírů s anglickou 

mechanikou, uvede výhody a nevýhody 

těchto nástrojů; 

- popíše vývoj pianina, uvede výhody a 

nevýhody těchto nástrojů; 

1 Historický vývoj klavírů a pianin 

rozdělení hudebních nástrojů 
- vývoj strunných nástrojů; 

- nástroje ovlivňující vznik klavírů 

-  vývoj strunných úderných nástrojů; 

- vývoj kladívkového klavíru; 

- vývoj pianina; 
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Žák:  
- používá odborné názvosloví;  

- dokáže popsat a ukázat jednotlivé části 

skříně klavíru; 

- dokáže ukázat a popsat funkci jednotlivých 

částí pedalizačního zařízení; 

- dokáže popsat a ukázat jednotlivé části 

mechaniky; 

- podle modelu popíše funkci mechaniky; 

- názorně ukáže funkci pedalizačního 

zařízení; 

- vyjmenuje běžné závady, popíše, jak je lze 

poznat a způsob jejich opravy; 

2 Křídlo s vídeňskou  

   mechanikou 
- názvosloví skříně; 

- názvosloví pedalizačního zařízení; 

- názvosloví mechaniky; 

- funkce mechaniky; 

- funkce pedalizačního zařízení; 

- běžné závady a jejich oprava; 

Žák:  
- vyjmenuje nejznámější tuzemské a 

zahraniční výrobní značky klavírů;  

- zná historii firmy Petrof a C. Bechstein; 

- zná firmy, které se podílí na výrobě 

součástí klavírů a pianin; 

3 Výrobci klavírů a pianin 

- výrobci klavírů a pianin v ČR 

v minulosti; 

- současní výrobci klavírů a pianin v ČR; 

- historie firmy Petrof a C. Bechstein; 

- firmy, které vyrábí součásti klavírů a 

pianin v současnosti; 

- světoví výrobci klavírů  

      a pianin;  

Žák:  
- používá odborné názvosloví; 

- popíše výrobu hlavních částí křídla;  

- jednotlivé části rozpozná i v nástroji; 

- používá vědomosti, které již získal 

v předmětu Nauka o materiálu a Základy 

opravárenství; 

4 Struktura moderního křídla 
- základní pojmy, odborná  

terminologie; 

- baraš; 

- rezonanční deska; 

- strunová menzura; 

- strunový přetlak; 

- kobylky rezonanční desky; 

- količník; 

- litinový rám; 

- ostrunění; 

- klaviatura; 

- výroba kladívek; 
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Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 2. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tématické celky 

Žák:  
- používá odborné názvosloví;  

- dokáže popsat a ukázat jednotlivé části 

skříně; 

- dokáže ukázat a popsat funkci jednotlivých 

částí pedalizačního zařízení; 

- dokáže popsat a ukázat jednotlivé části 

mechaniky; 

- podle modelu popíše funkci mechaniky; 

- názorně ukáže funkci pedalizačního 

zařízení; 

- vyjmenuje běžné závady, popíše, jak je lze 

poznat a způsob jejich opravy;  

5 Konstrukční složení pianina 
- hlavní části pianina; 

- porovnání s křídlem; 

- názvosloví skříně; 

- názvosloví pedalizačního zařízení; 

- názvosloví mechaniky; 

- funkce mechaniky; 

- regulace mechaniky; 

- funkce pedalizačního zařízení; 

- závady kláves; 

- závady strun; 

- závady mechaniky; 

- závady repetice; 

- závady dusítek; 

- závady pedalizace; 

- závady u kování a skříňových dílců 

Žák:  
-  používá odborné názvosloví; 

- vyjmenuje druhy povrchové úpravy skříně;  

- popíše a ukáže jednotlivé části skříně; 

pedalizačního zařízení; jednotlivé části 

mechaniky; 

- podle modelu popíše funkci mechaniky; 

- názorně ukáže funkci pedalizačního 

zařízení; 

- vyjmenuje základní příčiny vzniku závad u 

klavírů;  

- vyjmenuje běžné závady, popíše, jak je lze 

poznat a způsob jejich opravy;  

6 Křídlo s anglickou  

   mechanikou  

- povrchová úprava skříně 

- názvosloví skříně 

- názvosloví pedalizačního zařízení 

- názvosloví mechaniky 

- funkce mechaniky 

- funkce dusítkového mechanismu 

- regulace mechaniky 

- funkce pedalizačního zařízení 

- závady mechaniky 

- závady repetice 

- závady dusítek 

- závady pedalizace  

- závady u kování a skříňových dílců 

 

Žák:  
- vyjmenuje základní příčiny vzniku závad u 

klavírů;  

- vyjmenuje běžné závady, popíše, jak je lze 

poznat a způsob jejich opravy;  

- popíše postupy správné údržby nástroje;  

7 Další závady, údržba  
- nevyrovnané znění tónu; 

- problémy s trvanlivostí nástroje; 

- další možné závady; 

- závady kování a skříňových dílců; 

- přiznívání a nežádoucí zvuky v nástroji; 

- základní údržba nástroje; 
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Učební osnova předmětu ZÁKLADY OPRAVÁRENSTVÍ   
 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 

Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti Ladění a opravárenství klavírů 

a Technologická příprava. Předmět je rozdělen do několika tematických celků, které na sebe 

navazují. Je vyučován v 1. i ve 2. ročníku po 9 hodinách týdně, tj. celkem 18 hodin. Výuka je 

organizována ve tříhodinových blocích. 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu spojená s názorným 

vyučováním, žáci pracují jednotlivě, někdy i ve skupině. Na závěr každého ročníku se koná 

ročníková práce. Žáci si osvojí základní pojmy a základní pracovní postupy při práci 

s nářadím a naučí se organizovat svoji práci. Dále se naučí samostatně posoudit kvalitu své 

práce a ohodnotit výsledky svého snažení. V rámci výuky se seznámí s rozpoznáním a 

opravami jednoduchých mechanických závad v nástroji. Menší opravy se naučí i provést, zde 

je brán zřetel na rozsah zdravotního postižení. Žáci také budou seznámeni s údržbou nástroje. 

Poznatky, které takto získají by pak měli přenést i do předmětů Technologie opravárenství 

a Nauka o materiálu a naučit se je používat v praktickém životě.  

 

Obecné cíle a didaktické zásady  

Cílem předmětu je především vybavit žáky vědomostmi a dovednostmi z oblasti základních 

opravárenských úkonů u klavírů tak, aby byli schopni se tomuto oboru věnovat po skončení 

studia profesionálně. Žáci jsou vedeni k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její 

kvalitu, k dodržování technologické kázně, včetně předpisů BOZP. Při zacházení s různým 

materiálem dbají na ochranu životního prostředí a zvýšenou hygienu práce. Žáci se naučí 

používat odbornou terminologii, seznámí se s příčinami běžných závad u klavírů, způsoby 

jejich zjišťování a odstraňování. Naučí se propojovat jednotlivé pojmy s předměty 

Technologie opravárenství a Nauka o materiálu.  

 

Hodnocení výsledků žáků 

V průběhu každého čtvrtletí jsou žáci hodnoceni podle jejich praktických výkonů, v úvahu je 

brán rozsah zdravotního postižení. Při hodnocení se sleduje odborná správnost a schopnost 

uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy, logicky myslet a správně se vyjadřovat. 

Klasifikace se řídí zásadami stanovenými v Klasifikačním řádu KJD. 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Z klíčových kompetencí budou především rozvíjeny: 

kompetence k učení – pozitivní vztah k učení a vzdělávání; zvládání adekvátní techniky 

učení; ovládání práce s textem, kde jsou technické údaje; vyhledávání a zpracovávání 

informací; poslouchání odbornému výkladu s porozuměním; využívání různých informačních 

zdrojů, včetně zkušeností svých i jiných lidí ke svému učení; přijetí hodnocení výsledků učení 

od jiných lidí; možnosti dalšího rozšíření vědomostí, zejména v oboru a povolání;  

kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolu a získávání informací potřebných 

k jeho řešení; volba prostředků, pomůcek, metod a technik, které jsou vhodné pro splnění 

jednotlivých aktivit; samostatné řešení problémů při opravárenských úkonech a nacházení 

různých variant řešení; využívání zkušeností a vědomostí nabytých dříve nebo v jiných 

předmětech; spolupráce s jinými lidmi při řešení problémů; 

komunikativní kompetence – pozorné naslouchání druhým; vyjadřování se přiměřeně tématu 

diskuze; srozumitelná formulace svých myšlenek; schopnost vysvětlit potencionálnímu 

zákazníkovi rozsah nutných oprav jeho nástroje; vyjadřování se přiměřeně účelu jednání 
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a komunikační situaci v mluvených i psaných projevech; vystupování v souladu se zásadami 

kultury projevu a chování;  

personální a sociální kompetence – reálné posuzování svých fyzických a duševních možností, 

odhadování důsledků svého jednání a chování v různých situacích; přijetí a odpovědné plnění 

svěřených úkolů; stanovování cílů podle své zájmové a pracovní orientace a životních 

podmínek; adekvátní reakce na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany 

jiných lidí; přijetí rady i kritiky; ověřování si získaných poznatků, zvažování názorů, postojů 

a jednání jiných lidí;  

občanské kompetence a kulturní povědomí –samostatné a odpovědné jednání; pochopení 

kulturní hodnoty hudebních nástrojů – klavírů a pianin aj.;  

kompetence k pracovnímu uplatnění – odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti 

a vzdělání; využívání svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve 

světě práce; 

matematické kompetence – samostatné spočítání finančních nákladů na drobné opravy 

klavírů; 

kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi – práce s osobním počítačem a s běžným základním a aplikačním 

programovým vybavením; práce s informacemi nesenými na tištěných, elektronických nebo 

audiovizuálních médiích; komunikace elektronickou poštou; získávání informací zejména 

s využitím internetu; uvědomování si nutnosti posuzování věrohodnosti různých informačních 

zdrojů a kritický přistup k získaným informacím; 

odborné kompetence – znalost základní konstrukce křídla a pianina; rozpoznání běžné 

mechanické závady a znalost způsobů jejího odstranění; správné používání odpovídajících 

nástrojů, nářadí a pomůcek; znalost jejich ošetřování a běžné údržby; ovládání zásad 

profesionálního vystupování; rozpoznání nedostatku v naladění nebo jednoduché závady v 

nástroji; chápání bezpečnost práce jako nedílné součásti péče o zdraví své i spolupracovníků 

(nebo dalších osob vyskytujících se na pracovištích, (klientů, zákazníků, návštěvníků); znalost 

a dodržování základních právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární prevence a také  ekonomické nakládání s materiály, energiemi, vodou a jinými 

látkami s ohledem na životní prostředí; osvojení si zásad a návyků bezpečné a zdraví 

neohrožující pracovní činnosti; rozpoznání možnosti nebezpečí úrazu nebo ohrožení na 

zdraví; vědomosti o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu; 

chápání kvality jako významného nástroje konkurenceschopnosti a dobrého jména; znalost 

významu, účelu a užitečnosti vykonávané práce, jejího finančního, popř. společenského 

ohodnocení.  

 

Průřezová témata  
Předmět Technologie opravárenství přispívá k tématu:  

Občan v demokratické společnosti – vede žáky tak, aby měli vhodnou míru sebevědomí; 

dokázali se naučit odpovědnosti a schopnosti morálního úsudku; aby hledali kompromisy 

mezi osobní svobodou a sociální odpovědností a byli kriticky tolerantní; a zároveň byli   

schopni odolávat myšlenkové manipulaci;  

Člověk a životní prostředí – s cílem vést žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své 

jednání a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí; 

Člověk a svět práce – vede žáky tak, aby si uvědomili zodpovědnost za vlastní život,  a 

odvedenou práci;  aby pochopili nutnost neustálého vzdělávání  v oboru;  aby byli motivováni 

k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře; zorientovat žáky ve světě práce 

jako celku i v hospodářské struktuře regionu; učí je hodnotit jednotlivé faktory 

charakterizující obsah práce a srovnávat tyto faktory se svými předpoklady; seznamuje je 

s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělání; učí žáky 
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vyhledávat a posuzovat informace o profesních příležitostech, orientovat se v nich a vytvářet 

si o nich základní představu;  

Informační a komunikační technologie – cílem je naučit žáky používat základní a aplikační 

programové vybavení počítače v technickém předmětu, a to nejen pro účely uplatnění v praxi, 

ale i pro potřeby dalšího vzdělávání.  

 

Učební osnova předmětu Základy opravárenství 

 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 1. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Tematické celky 

Žák:  

- zná a dodržuje ustanovení, která se týkají 

bezpečného zacházení s nářadím 

i materiálem; 

- zná a dodržuje opatření potřebná k ochraně 

zdraví při práci; 

- uvede základní bezpečnostní požadavky při 

práci se stroji a zařízeními na pracovišti 

a dbá na jejich dodržování;  

  

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena práce, požární prevence  
- bezpečnost v dílnách při práci s nářadím a 

materiálem 

- základní bezpečnostní požadavky při 

práci se stroji a zařízeními  

- bezpečnost technických zařízení a jejich 

kontrola 

Žák:  

- používá odborné názvosloví 

- si připraví vhodné nářadí, nástroje nebo 

pomůcky pro práci s různým materiálem  

2 Základní nářadí a materiály 
- základní pojmy, odborná terminologie 

- příprava nářadí, nástrojů, a pomůcek, 

jejich údržba  

Žák:  

- pracuje s nástroji, nářadím a pomůckami v 

rámci jednotlivých pracovních operací;  

- používá správné základní technologické 

postupy a techniky;  

3 Technologické postupy při opravě 

vídeňské mechaniky 
- základní technologické postupy a 

techniky při práci s nářadím a různým 

materiálem  

- oprava kláves 

- natažení jednoduché struny na křídle 

s vídeňskou mechanikou 

- jednoduché opravy vídeňské mechaniky 

- výroba pomůcek pro čištění nástroje 

- čistění nástroje 

- povrchová úprava materiálů 

- čištění kolíků 
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Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva- 2. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tématické celky 

Žák:  

- zná a dodržuje ustanovení, která se týkají 

bezpečného zacházení s nářadím i materiálem; 

- zná a dodržuje opatření potřebná k ochraně 

zdraví při práci; 

- uvede základní bezpečnostní požadavky při 

práci se stroji a zařízeními na pracovišti a dbá 

na jejich dodržování;  

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

hygiena práce, požární prevence  
- bezpečnost v dílnách při práci s nářadím a 

materiálem 

- základní bezpečnostní požadavky při práci 

se stroji a zařízeními  

- bezpečnost technických zařízení a jejich 

kontrola 

Žák:  

- používá odborné názvosloví 

- pracuje s nástroji, nářadím a pomůckami v 

rámci jednotlivých pracovních operací;  

- používá základní technologické postupy a 

techniky;  

- rozpozná jednoduchou mechanickou závadu u 

pianina 

- provádí opravy menších mechanických závad;  

- dokáže zvážit ekonomické hledisko 

prováděných oprav 

2 Technologické postupy při jednoduché 

opravě pianina 
- příprava, obsluha a údržba nástrojů, nářadí 

- oprava kláves 

- utěsnění a výměna ladících kolíků  

- demontáž a následná montáž skříňových 

dílců pianina 

- demontáž a následná montáž dílků 

pianinové mechaniky 

- čistění nástroje 

- natažení dvojité struny na pianinu 

- rozpoznání jednoduché mechanické závady 

u pianina 

- oprava menších mechanických závad na 

pianinu 

- základní regulace pianinové mechaniky 

včetně pedalizace 

Žák:  

- pracuje s nástroji, nářadím a pomůckami v 

rámci jednotlivých pracovních operací;  

- používá základní technologické postupy a 

techniky;  

- rozpozná jednoduchou mechanickou 

závadu u křídla s anglickou mechanikou;  

- provádí opravy menších mechanických 

závad; používá odborné názvosloví 

- dokáže zvážit ekonomické hledisko 

prováděných oprav 

3 Technologické postupy při jednoduché 

opravě křídla s anglickou mechanikou 
- příprava, obsluha a údržba nástrojů, 

nářadí 

- opřádání strun 

- demontáž a následná montáž skříňových 

dílců křídla 

- demontáž a následná montáž dílků 

anglické mechaniky 

- čistění nástroje 

- natažení dvojité struny rozpoznání 

jednoduché mechanické závady u křídla 

- oprava menších mechanických závad na 

křídle 

- základní regulace anglické mechaniky 

včetně pedalizačního zařízení 
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Učební osnova předmětu LADĚNÍ KLAVÍRŮ  

 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 

Vyučovaný předmět zasahuje do vzdělávací oblasti ladění a opravárenství klavírů 

a technologická příprava. Předmět Ladění klavírů je zároveň hlavním oborem studia a je 

rozdělen do několika tematických celků, které na sebe navazují. Je vyučován v 1. ročníku 15 

hodin, ve 2. ročníku 16 hodin týdně tj. celkem 31 hodin. Výuka je organizována ve tří a 

čtyřhodinových blocích. 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Při probírání nového učiva je obvykle volena metoda výkladu spojená s názorným 

vyučováním, žáci pracují nejprve ve skupině, později jednotlivě. Na závěr každého ročníku se 

koná zkouška.  

 

Obecné cíle a didaktické zásady  

Hlavním cílem předmětu je připravit žáky tak, aby byli na konci studia schopni samostatně 

naladit klavíry s vídeňskou i anglickou mechanikou i pianina různých značek a mohli se 

tomuto oboru věnovat profesionálně. Předmět rozvíjí sluchové schopnosti žáků, vede je 

k pečlivé a přesné práci a k odpovědnosti za její kvalitu, k dodržování technologické kázně. 

Žáci se učí používat odbornou terminologii, ovládat práci se specifickým nářadím, dále se 

naučí tónovat pianinovou baraš i sladit dva nástroje.  

Hodnocení výsledků žáků 

V průběhu každého čtvrtletí jsou žáci hodnoceni podle praktických výkonů s přihlédnutím 

k povaze a stupni zdravotního postižení. Při hodnocení se sleduje odborná správnost 

a schopnost uvádět učivo do souvislostí s jinými tématy, logické myšlení a správné 

vyjadřování. Na závěr každého ročníku se koná komisionální ročníková zkouška.  

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Z klíčových kompetencí budou rozvíjeny především:  

odborné kompetence – používání správných pracovních postupů a odpovídajících nástrojů, 

důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů na pracovišti, chápání 

kvality práce jako důležitého činitele, který je podmínkou konkurenceschopnosti a dobrého 

jména firmy, naladění křídla s vídeňskou i anglickou mechanikou v celém rozsahu, naladění 

pianin různých značek v celém rozsahu, sladění dvou nástrojů a tónování pianinové baraše;  

kompetence k pracovnímu uplatnění – odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti 

a vzdělávání, uvědomování si významu celoživotního učení a přizpůsobování se měnícím se 

pracovním podmínkám, přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru, reálná 

představa o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru, získávání a vyhodnocování 

informací o pracovních příležitostech, vhodná komunikace s potenciálními zaměstnavateli;  

kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi – práce s osobním počítačem a získávání nových informací prostřednictvím 

internetu, komunikace elektronickou poštou, práce se standardním programovým vybavením 

počítače, rozlišování věrohodnosti různých informačních zdrojů a mediální gramotnost; 

kompetence k učení – pozitivní vztah k učení a vzdělávání, systémová práce a trpělivost při 

ladění, reálné ohodnocení práce spolužáků i své vlastní; 

kompetence k řešení problémů – porozumění zadání úkolů a získávání informací potřebných 

k jejich řešení, schopnost týmové práce při řešení problémů, využívání již dříve nabytých 

zkušeností a vědomostí; 

komunikativní kompetence – srozumitelné formulování svých myšlenek, vhodná komunikace 

v rozličných situacích, vyjadřování a vystupování v souladu se zásadami kultury projevu 

a chování;  
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občanské kompetence a kulturní povědomí – samostatné a odpovědné jednání, jednání 

v souladu se zásadami společenského chování a morálními principy, dodržování zákonů;  

personální a sociální kompetence – reálné posuzování svých fyzických a duševních možností, 

odhadování důsledků svého jednání a chování v různých situacích, přijetí a odpovědné plnění 

svěřených úkolů, adekvátní reakce na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze 

strany jiných lidí, přijetí rady i kritiky, odpovědný vztah ke svému zdraví a finanční 

gramotnost. 

Průřezová témata  
Předmět Ladění klavírů přispívá k tématu:  

občan v demokratické společnosti – s cílem vést žáky tak, aby měli vhodnou míru 

sebevědomí, sebeodpovědnosti a schopnosti morálního úsudku, dovedli jednat s lidmi např. 

při uzavírání zakázek nebo během samotné práce a při vzniklých problémech uměli hledat 

kompromisní řešení, aby hledali rovnováhu mezi osobní svobodou a sociální odpovědností 

a byli kriticky tolerantní, byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci;  

člověk a životní prostředí – vede žáky tak, aby pochopili vlastní zodpovědnost za své jednání 

a osvojili si principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí, aby respektovali 

principy udržitelného rozvoje, chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho 

zdraví a život; 

člověk a svět práce – cílem je naučit žáky, aby i přes své postižení byli schopni prosadit se na 

trhu práce i v občanském životě a uvědomili si zodpovědnost za vlastní život, zorientovat 

žáky ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu, seznámit žáky 

s alternativami profesního uplatnění po absolvování studovaného oboru vzdělávání;  

informační a komunikační technologie – vede žáky k používání standardního programového 

vybavení počítače nejen pro uplatnění v praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání a 

získávání nových informací ve svém oboru. 

 

Učební osnova předmětu Ladění klavírů 

 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 1. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tématické celky 

Žák:  
- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v ladírnách; 

- připraví nástroj k ladění;  

- využívá specifické nářadí; 

- doladí struny v chóru; 

- dokáže samostatně naladit čisté oktávy, 

kvintya kvarty; 

- učí se profesionálnímu vystupování; 

1 Ladění na křídle s vídeňskou 

mechanikou 
- seznámení s BOZP při práci v ladírnách 

- celkové seznámení s křídlem, stručné 

seznámení s historickým vývojem 

a s názvoslovím jednotlivých částí 

- sluchová a manuální cvičení 

- praktická příprava nástroje k ladění  

- ladění jednotlivých strun v chórech, 

ladění celých chórů v různých polohách 

nástroje 

- ladění čistých vrchních a spodních oktáv 

a kvint 

- teoretické seznámení s rozdílem mezi 

čistým a temperovaným laděním 
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Žák:  
- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v ladírnách; 

- využívá specifické nářadí;  

- připraví nástroj k ladění;  

- ladí jednotlivé prvky a větší celky;  

- ladí čisté a temperované kvarty; 

- naladí malou temperaturu; 

- učí se vhodným způsobem prezentovat 

výsledky své práce; 

- učí se profesionálnímu vystupování; 

2 Ladění na křídle a seznámení se základy 

ladění na pianinu 
- opakování předchozího učiva  

- rozvíjení sluchových a manuálních 

dispozic 

- ladění malé temperatury včetně 

kontrolních intervalů 

- ladění čistých a temperovaných spodních 

a vrchních kvart 

- ladění oktáv v nižší a vyšší poloze 

- seznámení se základy ladění na pianinu, 

příprava nástroje k ladění 

 

 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 2. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo tematické okruhy 

Žák:  

- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v ladírnách; 

- využívá specifické nářadí a pomůcky v rámci 

jednotlivých pracovních operací; 

- připraví nástroj k ladění;  

- naladí malou temperaturu na pianinu; 

- ladí větší celky na křídle i na pianinu;  

- učí se vhodným způsobem prezentovat 

výsledky své práce; 

- učí se profesionálnímu vystupování; 

 

  

3 Ladění na pianinu a seznámení se základy 

ladění křídla s anglickou mechanikou 
- BOZP při práci v ladírnách 

- opakování předchozího učiva  

- rozvíjení sluchových a ma  nuálních dispozic  

- ladění chórů v různých polohách na pianinu  

- ladění oktáv na pianinu 

- ladění malé temperatury na pianinu 

- ladění oktáv ve všech polohách na 

vídeňském křídle i pianinu 

- ladění větších celků na vídeňském křídle 

- ladění větších celků na pianinu  

Žák:  
- dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v ladírnách; 

- využívá specifické nářadí; 

- připraví nástroj k ladění;  

- naladí pianino v celém rozsahu; 

- naladí křídlo s anglickou mechanikou v celém 

rozsahu; 

- postupně ladí pianino i křídlo se zvýšenými 

nároky na kvalitu a rychlost; 

- samostatně tónuje na pianinové baraši; 

- získává praxi laděním nástrojů ve školních 

učebnách a na internátě; 

- se účastní mimoškolní praxe; 

- prezentuje vhodným způsobem výsledky své 

práce; 

- umí profesionálně vystupovat a učí se etice 

4 Ladění křídla s anglickou mechanikou 
- opakování předchozího učiva  

- rozvíjení sluchových a manuálních dispozic  

- ladění celého pianina se zvýšenými nároky 

na kvalitu a rychlost 

- ladění větších celků na křídle s anglickou 

mechanikou 

- ladění křídla s anglickou mechanikou se 

zvýšenými nároky na kvalitu a rychlost 

- slaďování dvou nástrojů 

- tónování na pianinové baraši 

- profesionální etika a jednání s klientem 

- mimoškolní praxe 
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NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PÉČE 

 

Učební osnova předmětu BRAILLSKÝ NOTOPIS  

 

Vyučovaný předmět zasahuje prakticky do všech vzdělávacích oblastí, neboť je podmínkou 

všeobecné i hudební gramotnosti u žáků nevidomých nebo těžce zrakově postižených.  

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vzdělávací obsah předmětu je rozdělen do dvou složek, které jsou vzájemně propojeny. Jedná 

se o čtení a psaní bodového notopisu. Předmět je vyučován podle individuálních potřeb žáka. 

Pokud jde o výuku naprostého začátečníka pohybuje se hodinová dotace v 1. i 2. ročníku 1-2 

hodiny týdně.  

Předmět Braillský notopis by měli absolvovat ti těžce zrakově postižení žáci, kteří užívají 

bodové písmo, ale neznají notový zápis, a budou jej muset používat při výuce hry na daný 

hudební nástroj. 

Obecné cíle 

Úkolem předmětu je dovést těžce zrakově postižené a nevidomé žáky k písemné a čtenářské 

gramotnosti a ke znalosti bodového notopisu. Jeho smyslem je překonat zrakový handicap, 

a tím se podílet na rozvoji osobnosti žáka a jeho dalším uplatnění ve společnosti a profesním 

životě.  

Charakteristika předmětu 

Úkolem výuky bodového notopisu je nejen zvládnutí přesného čtení not, ale také jejich 

dostatečně rychlé a správné zapisování, které budou používat při výuce hry na daný hudební 

nástroj. Součástí učiva je i seznámení s kompenzačními pomůckami, které mohou žáci 

používat – počítač který obsahuje braillský řádek a je doplněn braillskou tiskárnou. 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí a průřezových témat 

Předmět rozvíjí především tyto klíčové kompetence:  

Kompetence k učení – mít pozitivní vztah k učení; porozumět zadání úkolu a ovládat práci 

s textem, protože Braillovo písmo patří ke gramotnosti zrakově postižených; umět v textu 

vyhledávat jednotlivé pasáže; posilovat si paměť; využít k učení různé informační zdroje, 

včetně svých zkušeností i zkušeností druhých lidí; znát možnosti svého dalšího vzdělávání; 

sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení; přijímat hodnocení výsledků 

učení od jiných lidí;  vytvářet si správné představy o společnosti.  

Kompetence k řešení problémů – porozumět zadání úkolu a získat z dostupných prostředků 

veškeré možné informace potřebné k jeho řešení; znalost Braillova písma je velmi důležitá při 

získávání informací o značení některých úředních budov, označení tlačítek ve výtahu, 

označení léků atd.; využít Braillova písma k maximální možné samostatnosti vzhledem 

k daným zdravotním postižením. 

Komunikativní kompetence – formulovat srozumitelně své myšlenky, zpracovávat věcně 

a srozumitelně přiměřeně náročné texty na běžná i odborná témata, pracovní i jiné písemnosti; 

pracovat s texty, které jsou k dispozici pro zrakově postižené; vyjadřovat se a vystupovat 

v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální, sociální a kompetence – posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, 

odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích; stanovovat si cíle a priority 

podle své zájmové a pracovní orientace a životních podmínek; ověřovat si získané poznatky, 

přijímat a zodpovědně plnit svěřené úkoly; mít zodpovědný vztah ke svému zdraví a pečovat 

o svůj fyzický i duševní rozvoj. 

Kompetence k pracovnímu uplatnění - pokud zrakově postižený najde pracovní uplatnění, 

musí umět komunikovat jak s majoritní společností používající černotisk (lze kompenzovat 
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pomocí počítače s braillským řádkem a hlasovým výstupem), tak se zrakově postiženými (ne 

všichni používají počítač s hlasovým výstupem, někdo preferuje braillovo písmo v tištěné 

podobě); je důležité mít odpovědný postoj ke své vlastní profesní budoucnosti; vhodně 

komunikovat s potencionálními zaměstnavateli. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi – pracovat s osobním počítačem; umět dobře a se znalostí věci používat běžné 

základní a aplikační programové vybavení; učit se komunikovat pomocí elektronické pošty, 

získávat informace pomocí internetu; pomocí braillského řádku lze číst hmatově text 

zobrazený na obrazovce, s použitím hlasového výstupu lze kompenzovat zrak sluchem a pro 

upřesnění informace i hmatem; dvojí vnímání dané informace urychluje její pochopení 

a následné zpracování.  

Matematické kompetence – zápis v Braillově písmu se velmi odlišuje od zápisu v běžném 

textovém editoru, o daném matematickém pojmu se musí nejprve vytvořit představa; i zde jde 

o základní gramotnost zrakově postižených umět napsat a přečíst matematický zápis 

v Braillově písmu; aplikovat různé matematické postupy i při řešení praktických úkolů 

v běžných situacích.   

 

Průřezová témata  
Předmět Bodové písmo a Bodový notopis přispívá k tématu Občan v demokratické 

společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vzhledem k tomu, že jsou i jako zrakově 

postižení plně gramotní, vhodnou míru sebevědomí, sebeodpovědnosti a morálního úsudku 

a aby dokázali hledat kompromisy mezi osobní svobodou a sociální zodpovědností. 

Člověk a svět práce – zde dochází ke střetávání s majoritní společnosti v okamžiku, kdy jde o 

gramotnost zrakově postižených; učíme žáky vyhodnocovat získané informace za účelem 

pracovního uplatnění, písemnému vyjadřování při úřední komunikaci apod. Hmatová kontrola 

podle braillského řádku poskytuje zpětnou kontrolu komunikace. 

Informační a komunikační technologie – žáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni 

pracovat s prostředky IKT a efektivně je využívali jak v průběhu vzdělávání, tak při výkonu 

možného budoucího povolání a stejně tak i v činnostech, které jsou i budou běžnou součástí 

jejich osobního a občanského života; využití IKT při práci s braillským výstupem – braillský 

řádek, braillská tiskárna.  

 

Učební osnova předmětu BRAILLSKÝ NOTOPIS 

 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva 1. -  2. ročník  

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo - tematické celky 

Žák: 
- ovládá čtení základního bodového 

notopisu; 

- je schopen přehledného způsobu zápisu; 

- rozumí základním pojmům hudební 

teorie a dokáže je používat. 

Jednohlas:  
- základní druhy not a pomlk; 

- posuvky, předznamenání; 

- druhy taktů; 

- noty drobnějších hodnot;  

- šestnáctinová, 32-nová; 

- 64-nová, 128-nová; 

- přehledný způsob zápisu; 

- artikulační a dynamická znaménka; 

- základní melodické ozdoby; 

- znaky opakování 
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Žák: 
- ovládá plynulé čtení složitějšího zápisu v 

bodovém notopisu; 

- ovládá zápis a plynulé čtení bodového 

notopisu pro různé nástroje; 

- orientuje se ve vydaných, běžně 

používaných notových materiálech. 

Vícehlas: 
- znaky intervalů a jejich užití v zápisu   pro 

různé nástroje; 

- akordy; 

- prstoklady; 

- polyfonie, hlasové svory;  

- celotaktová svora; 

- malé svory pro část taktu; 

- pravidla zápisu not pro klavír;  

- čtení plného zápisu not; 

- orientace ve vydaných, běžně používaných 

notových materiálech. 

 

 

 

Učební osnova předmětu PROSTOROVÁ ORIENTACE  

 

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje prakticky do všech vzdělávacích oblastí a je důležitou součástí 

vzdělávání nevidomých nebo těžce zrakově postižených žáků. Pomáhá žákům v samostatnosti 

a nezávislosti a tím kladně ovlivňuje jejich psychický stav. Mobilita je základním 

předpokladem samostatnosti a integrace člověka se ZP – jeho socializace. Předmět je 

vyučován individuálně podle potřeby v rozsahu 1–2 hodin týdně. 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter. Výuka prostorové orientace 

a samostatného pohybu lze rozdělit do tří základních oblastí. Jde o zvládnutí všech 

následujících dovedností pro získání co nejvyššího stupně mobility a plné začlenění do 

společnosti. Jsou to: 

1) prvky POSP ZP, kam patří rozvíjení přirozených pohybově orientačních schopností žáků se 

ZP a techniky pohybu bez hole, dále  

2) technika dlouhé hole,  

3) orientační analyticko-syntetická činnost. 

V předmětu se věnujeme též výcviku praktických činností a nácviku sebeobsluhy. Kladen je 

důraz na to, aby zrakově postižený žák prošel všemi stádii.  Při výuce se hodinová dotace v 1. 

i 2. ročníku pohybuje v rozmezí 1–2 hodiny týdně dle potřeb, podle již dosažené úrovně 

prostorové orientace a samostatného pohybu a vzhledem k hloubce zdravotního postižení 

žáka.  

Obecné cíle a didaktické zásady 

Cílem předmětu je dovést těžce zrakově postižené žáky k co nejvyššímu stupni mobility a 

samostatnosti, která je předpokladem pro zdárné začlenění do společnosti. Vzdělávání 

směřuje k překonání zrakového handicapu (vytvoření sociálních a komunikačních zábran), a 

tím se podílí na rozvoji osobnosti žáka a jeho dalším uplatnění ve společnosti a v profesním 

životě.  
 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů 

Předmět rozvíjí především tyto klíčové kompetence: 
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Kompetence k učení – mít pozitivní vztah k učení, rozvíjet přirozené pohybově orientační 

schopnosti, samostatnost a sebeobsluhu, porozumět abstraktním pojmům pomocí konkrétních 

situací, pochopit vzájemné prostorové a časové souvislosti a následné návaznosti, posilovat 

paměť, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení 

výsledků učení od jiných lidí, vytvářet správné představy o společnosti atd. 

Kompetence k řešení problémů – porozumět zadání úkolu a získat informace potřebné k jeho 

řešení, využít všech dostupných prostředků, techniky dlouhé hole a kompenzačních pomůcek 

pro adekvátní řešení jakékoliv situace či problému při orientaci.  

Komunikativní kompetence – v mluvených projevech se vyjadřovat cíleně a přesně pro 

správné porozumění situace, naučit se vhodně a přiměřeně popsat vzniklý problém, 

formulovat srozumitelně své myšlenky, pozorně naslouchat druhým, správně pochopit 

nabízenou pomoc, vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální a sociální kompetence – posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, 

odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích, reagovat adekvátně na 

hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; 

rozvíjet schopnost pracovního uplatnění ve společnosti, snažit se o samostatnost nejen 

v osobním životě, ale i v praktických situacích, naučit se umění adekvátně reagovat na životní 

situace, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům a diskriminaci. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat v rámci možností odpovědně a 

samostatně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu, jednat v souladu s morálními principy 

a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uznávat 

hodnotu života a uvědomovat si za něj odpovědnost, mít úctu k majoritní společnosti a 

respektovat kulturní, etnické i jiné odlišnosti minoritních skupin společnosti. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi – pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních 

a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým 

vybavením, učit se používat nové aplikace, získávat informace z otevřených zdrojů, 

především s využitím internetu.  

 
Průřezová témata  

Předmět Prostorová orientace a samostatný pohyb ZP přispívá k tématu Občan v 

demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, 

sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, vážili si materiálních a duchovních hodnot, 

dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace 

společnosti v rámci plné sebeobsluhy a samostatnosti, dále jsou vedeni k jednání s lidmi, k 

diskusím, k nepodlehnutí manipulaci, k osvojení zásad správného jednání s lidmi, k plnému 

začlenění do společnosti . 

V tématu Člověk a svět práce – vede žáky k optimálnímu využití osobnostních a odborných 

předpokladů pro úspěšné uplatnění v práci i osobním životě, k odpovědnému rozhodování na 

základě vyhodnocení získaných informací. 

Informační a komunikační technologie – v tomto tématu se jedná o práci s informačními 

a komunikačními technologiemi, které učí žáky využívat všech dostupných informací 

k zvládnutí situací běžného života, např. čtení textů, psaní s vidící populací (úřady, státní 

instituce atd.), získávat informace ve všech oblastech prostřednictvím internetu, použitím 

kompenzačních pomůcek při orientaci na trase apod.  
 

Předmět Prostorová orientace má vazbu na všechny předměty vyučované ve škole.  
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Učební osnova předmětu PROSTOROVÁ ORIENTACE 
 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva- 1. -  2. ročník 

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 

- zvládá chůzi s vidícím průvodcem; 

- je schopen bezpečného pohybu bez hole 

v interiéru; 

- zvládá bezpečnostní postoje 

- je schopen na kratší vzdálenost udržet přímý 

směr 

- umí odhadnout danou vzdálenost a má 

vytvořenou správnou představu o úhlech; 

- dokáže vyhodnotit a vyřešit situaci při ztrátě 

orientace;  

- je schopen základní dovednosti při 

sebeobsluze. 

 

Seznámení s terminologií prostorové orientace 
Základní technika pohybu bez hole 
-    chůze s vidícím průvodcem; 

- bezpečnostní držení; 

- kluzná prstová technika; 

- odhad úhlů a vzdáleností; 

- omezování odchylek od přímého směru; 

- výchova ke vnímání sklonu a zakřivení dráhy; 

- rozvoj sluchové orientace; 

- rozvíjení „smyslu pro překážky“; 

- chůze po schodišti; 

- posilování stability ZP žáka; 

- sebeobsluha. 

Žák: 

- je schopen využít techniky dlouhé hole při 

pohybu v externím prostředí (město, MHD, 

parky atd.); 

- umí použít techniku dlouhé hole při 

složitějších situacích (přechody, obcházení 

překážek, orientace ve vestibulech metra 

atd.); 

- dokáže vyhodnotit a vyřešit situaci při ztrátě 

orientace; 

- umí se sám o sebe postarat. 

 

Technika dlouhé hole 
- seznámení s funkcí slepecké hole; 

- základní postoj; 

- základní držení hole; 

- tužkové držení hole s přechodem do 

základního držení a zpět; 

- kluzná technika; 

- kyvadlová technika; 

- diagonální technika; 

- chůze po schodech s holí; 

- používání techniky na eskalátorech; 

- používání techniky při přecházení ulic; 

- používání techniky při obcházení překážek; 

- sebeobsluha a praktické činnosti. 

Žák: 
- zvládá trasy dle zadaného popisu; 

- umí se orientovat na modelech a pláncích a 

dle správně vytvořené představy je schopen 

zvládnout trasu;  

- je schopen nalézt daný cíl; 

- dokáže vyhodnotit a vyřešit situaci při ztrátě 

orientace; 

- zvládá plně sebeobsluhu a praktické činnosti 

potřebné pro budoucí samostatný život. 

Orientační analyticko-syntetická činnost 
- rozeznávání orientačních bodů a znaků; 

- orientace na modelech, pláncích a náčrtcích; 

- příprava na pocit psychické osamocenosti na 

trase; 

- zvládnutí trasy dle zadaného popisu; 

- vyřešení situace při ztrátě kontaktu s vodící 

linií; 

- praktické činnosti a plná samostatnost při 

sebeobsluze. 

 

 

 

  



50 

Učební osnova předmětu PRÁCE S KOMPENZAČNÍ TECHNIKOU   

 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 
Vyučovaný předmět zasahuje prakticky do všech vzdělávacích oblastí, neboť je podmínkou 

všeobecné i hudební gramotnosti u žáků nevidomých nebo těžce zrakově postižených. 

Předmět je vyučován individuálně podle potřeby v rozsahu 1–2 hodin týdně. 

 

 

Pojetí vyučovacího předmětu 

Předmětu jsou vyučováni těžce zrakově postižení žáci, kteří nejsou schopni pracovat 

s materiálem psaném v černotiskovém písmu nebo s jeho zvětšenou kopií.  

Vzdělávací obsah předmětu spočívá v práci s notebookem a screenreaderem (hlasovým 

odčítačem) nebo zvětšovacím programem, braillským řádkem a braillskou tiskárnou. Předmět 

je vyučován podle individuálních potřeb žáka.  

 

Obecné cíle a didaktické zásady 

Úkolem předmětu je dovést těžce zrakově postižené a nevidomé žáky k soběstačnému 

ovládání počítače (notebooku), zejména hlasového výstupu (screenreaderu), kancelářských 

aplikací (MS Office), využívání služeb elektronické komunikace. Jeho smyslem je překonat 

zrakový handicap a pomoci dalšímu uplatnění ve společnosti a profesním životě.  

Cílem předmětu PKT je dokonalá orientace na klávesnici, schopnost menších zásahů 

v softwaru a hardwaru na bázi poučeného uživatele, schopnost vytváření dokumentů a jejich 

překlad do bodového písma. 

 

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí, průřezových témat a mezipředmětových vztahů 

Předmět rozvíjí především tyto klíčové kompetence: 

Kompetence k učení – mít pozitivní vztah k učení, rozvíjet přirozené pohybově orientační 

schopnosti, samostatnost a sebeobsluhu, porozumět abstraktním pojmům pomocí konkrétních 

situací, pochopit vzájemné prostorové a časové souvislosti a následné návaznosti, posilovat 

paměť, sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení 

výsledků učení od jiných lidí, vytvářet správné představy o společnosti atd. 

Kompetence k řešení problémů – porozumět zadání úkolu a získat informace potřebné k jeho 

řešení, využít všech dostupných prostředků, techniky dlouhé hole a kompenzačních pomůcek 

pro adekvátní řešení jakékoliv situace či problému při orientaci.  

Komunikativní kompetence – v mluvených projevech se vyjadřovat cíleně a přesně pro 

správné porozumění situace, naučit se vhodně a přiměřeně popsat vzniklý problém, 

formulovat srozumitelně své myšlenky, pozorně naslouchat druhým, správně pochopit 

nabízenou pomoc, vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování. 

Personální a sociální kompetence – posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, 

odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích, reagovat adekvátně na 

hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku; 

rozvíjet schopnost pracovního uplatnění ve společnosti, snažit se o samostatnost nejen 

v osobním životě, ale i v praktických situacích, naučit se umění adekvátně reagovat na životní 

situace, přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním 

konfliktům a diskriminaci. 

Občanské kompetence a kulturní povědomí – jednat v rámci možností odpovědně a 

samostatně nejen ve vlastním, ale i ve veřejném zájmu, jednat v souladu s morálními principy 

a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie, uznávat 

hodnotu života a uvědomovat si za něj odpovědnost, mít úctu k majoritní společnosti a 

respektovat kulturní, etnické i jiné odlišnosti minoritních skupin společnosti. 
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Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi – pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních 

a komunikačních technologií, pracovat s běžným základním a aplikačním programovým 

vybavením, učit se používat nové aplikace, získávat informace z otevřených zdrojů, 

především s využitím internetu.  

 

Průřezová témata  

Předmět Prostorová orientace a samostatný pohyb ZP přispívá k tématu Občan v 

demokratické společnosti – žáci jsou vedeni k tomu, aby měli vhodnou míru sebevědomí, 

sebeodpovědnosti a schopnost morálního úsudku, vážili si materiálních a duchovních hodnot, 

dobrého životního prostředí a snažili se je chránit a zachovat pro budoucí generace 

společnosti v rámci plné sebeobsluhy a samostatnosti, dále jsou vedeni k jednání s lidmi, k 

diskusím, k nepodlehnutí manipulaci, k osvojení zásad správného jednání s lidmi, k plnému 

začlenění do společnosti. 

V tématu Člověk a svět práce – vede žáky k optimálnímu využití osobnostních a odborných 

předpokladů pro úspěšné uplatnění v práci i osobním životě, k odpovědnému rozhodování na 

základě vyhodnocení získaných informací. 

Informační a komunikační technologie – v tomto tématu se jedná o práci s informačními 

a komunikačními technologiemi, které učí žáky využívat všech dostupných informací 

k zvládnutí situací běžného života, např. čtení textů, psaní s vidící populací (úřady, státní 

instituce atd.), získávat informace ve všech oblastech prostřednictvím internetu, použitím 

kompenzačních pomůcek při orientaci na trase apod.  

Předmět Práce s kompenzační technikou má vazby se všemi předměty vyučovanými na škole. 

 

Učební osnova předmětu PRÁCE S KOMPENZAČNÍ TECHNIKOU 
 

Očekávané výsledky vzdělávání a rozpis učiva - 1. - 2. ročník  

Očekávané výsledky vzdělávání Učivo – tematické celky 

Žák: 
- Se orientuje na klávesnici notebooku i 

stolního PC 

- ovládá důležité klávesové zkratky pro systém 

Windows 

- zvládne vytvořit textový dokument a jeho 

typografickou úpravu 

Práce s notebookem 
- seznámení s rozložením klávesnice, rozlišení 

klávesnice stolního PC a notebooku       

- klávesové zkratky (Windows) 

- pravidla psaného textu, typografická pravidla, 

interpunkce, mezery. 

- Klávesové zkratky sady MS Office  

- zvládá používání hlasového výstupu 

- je schopen přizpůsobit funkci hlasového 

výstupu jednotlivým aplikacím 

Práce s hlasovým výstupem a zvětšovacím 

programem (screader JAWS, NVDA, HAL, 

ZOOMTEXT, SNOVA) 
- seznámení s pravidly při používání 

- klávesové zkratky, spuštění, vypnutí, 

ovládání, přizpůsobení, konfigurační 

manažer (Jaws) 
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- je schopen používat program pro převod 

černotiskového dokumentu do bodového 

písma pomocí programu WinBraille 

- se orientuje v ovládání a klávesových 

zkratkách programu WinBraille 

- zvládá ovládání braillské tiskárny (zapnutí, 

vypnutí, založení papíru) 

Práce s braillskou tiskárnou a braillským 

řádkem 
- WinBraille (program pro převod černotisku do 

bodového písma) 

- klávesové zkratky (WB) 

- ovládání braillské tískárny 

- připojení a ovládání braillského řádku 
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6. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Stručná historie 
Konzervatoř a střední škola Jana Deyla navazuje na činnost bývalého Deylova ústavu pro 

slepé, založeného v roce 1910 vědcem v oboru očního lékařství MUDr. Janem Deylem. Tento 

ústav vznikl jako dobročinné zařízení určené výchově slepé mládeže. V té době v Praze již 

existovaly dva ústavy, zabývající se výchovou zrakově postižených (ústav na Hradčanech a 

Klárův ústav), ale ty byly německé a zaměřené pečovatelsky. Snahou Zemského spolku pro 

výchovu a opatřování slepých v Království českém bylo poskytnout českým dětem možnost 

vzdělávat se v rodném jazyce. Výuka hudby byla zahrnuta v Deylově ústavu už od r. 1911 a 

od 20. let minulého století byla stále výrazněji akcentována se záměrem připravit žáky na 

profesi učitele hudby a ladiče klavírů. Po 2. světové válce došlo k diferenciaci působení 

pražských ústavů pečujících o zrakově postižené a posléze i k jejich proměně na státní 

zařízení. Hudebním vzděláváním byla od roku 1948 pověřena Hudební škola pro nevidomé 

při Deylově ústavu pro slepé.  

Od roku 1960 existovalo zařízení jako Střední hudební škola internátní pro mládež s vadami 

zraku (SHŠI) a Odborná ladičská škola internátní pro mládež s vadami zraku (OLŠI), v roce 

1976 se název změnil na Konzervatoř pro zrakově postiženou mládež a Odbornou ladičkou 

školu pro zrakově postiženou mládež. V roce 1988 vznikla Střední odborná škola ladičská pro 

zrakově postiženou mládež, která již poskytovala maturitní studium. 

Jméno MUDr. Jana Deyla se vrátilo do názvu školy v roce 1992 - Konzervatoř a ladičská 

škola Jana Deyla (KLSJD) a od září 2006 existovala škola pod názvem Konzervatoř Jana 

Deyla a střední škola pro zrakově postižené, od roku 2017 dosud pod názvem Konzervatoř a 

střední škola Jana Deyla, příspěvková organizace. 

Od založení Deylova ústavu v roce 1910 až do dnešních dnů sídlí škola ve starobylé budově 

někdejšího Strakovského paláce v Praze 1 na Malé Straně. V zadním traktu budovy se nachází 

velký dvůr obklopený budovami internátu (Lázeňská 3 a 5), budovou školní jídelny a 

přízemní budovou dílen pro výuku ladění. 

 

Vybavení 
Hlavní budova školy je dvoupatrová s podkrovím. Ve vestibulu budovy v přízemí se nachází 

vrátnice, dílna správce školy a čtyři učebny pro výuku ladění klavírů, šatna žáků externích a 

žáků ubytovaných v internátě Za Poříčskou branou. V prvním patře je 6 učeben určených pro 

výuku všeobecných předmětů a hudebně teoretických předmětů a dále 3 učebny pro 

individuální výuku. Dvě učebny jsou vybaveny počítačovou technikou pro výuku práce s 

počítačem a cizích jazyků. Ve druhém patře je ředitelna, kancelář zástupů ředitelky, tři 

místnosti pro pracovnice ekonomického úseku a sborovna. Dále je v tomto patře 

reprezentační sál se salonkem. Sál má kapacitu 90 míst a slouží hlavně jako koncertní síň, ale 

také jako prostor pro setkávání žáků při různých slavnostních příležitostech a pedagogů na 

schůzích pedagogické rady. V podkroví se nacházejí ještě dvě učebny pro výuku jazyků a 

individuální výuku.  

Další prostory, které škola využívá pro výuku, jsou v části budovy v Lázeňské ulici č. 5., která 

byla nově zrekonstruována Zde se nachází v přízemí tělocvična a jedna učebna individuální 

výuky bicích nástrojů. V prvním, druhém třetím a čtvrtém patře jsou ještě učebny pro výuku 

hudby a zpěvu a zvuková laboratoř.  

V přízemní budově na dvoře jsou dílny určené pro budoucí ladiče klavírů kde se žáci učí 

poznatkům z technologie výroby klavírů a opravárenským prácím. 
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Domov mládeže 

Součástí školy je domov mládeže s kapacitou 76 lůžek, umístěný ve třech budovách, z čehož 

dvě budovy (Lázeňská 3 a Lázeňská 5) jsou v areálu školy na Maltézském náměstí, třetí 

budova se nachází v Praze 8 - Karlíně v ulici Za Poříčskou branou. 

V DM na Maltézském náměstí jsou zpravidla ubytováni neplnoletí žáci, žáci 1. ročníků a s 

vážnými zrakovými problémy. Ostatní žáci bydlí v DM Za Poříčskou branou. Pokoje (nejvýše 

třílůžkové) spadají podle novelizované vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a 

ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních do první kategorie. Volné prostory 

pro zájmovou činnost žáků a možnost cvičení na hudební nástroje se nacházejí v 1. patře 

budovy Lázeňská 3, jedna suterénní místností je upravena jako keramická dílna. Žáci mají 

v době mimo vyučování pro školní přípravu, relaxaci a rehabilitaci k dispozici také 

tělocvičnu. Nově byla vybudována cvičná kuchyňka na procvičování sebeobsluhy žáků 

s těžkým zrakovým postižením. 

V DM Za Poříčskou branou je v suterénu velká společenská místnost s klavírem, další 

prostory suterénu jsou určeny pro možnost hry na nástroje. 
 

Školní jídelna 

Při škole je v provozu školní jídelna, která poskytuje ubytovaným žákům DM v průběhu 

týdne celodenní stravování a ostatním žákům a zaměstnancům obědy. 

 

Pedagogický sbor 
Obě školy (konzervatoř a střední škola) mají společné vedení. Pedagogický sbor sestává 

z vyučujících všeobecně vzdělávacích předmětů, hudebně teoretických předmětů, učitelů 

hudby a zpěvu, vyučujících ladění klavírů a dalších odborných předmětů a učitelů speciálně 

pedagogické péče. Pedagogové pracují v jednotlivých odděleních a předmětových týmech. Na 

internátech působí vychovatelé. Učitelé i vychovatelé jsou plně kvalifikovaní. 

Organizační podmínky 

 − požadavky školské legislativy na organizaci a průběh středního vzdělávání, a to ve vazbě 

na formu vzdělávání v teoretickém vyučování, v praktickém vyučování (odborný výcvik, 

cvičení, učební praxe a odborná nebo umělecká praxe, popřípadě sportovní příprava) a ve 

výchově mimo vyučování; 

− zabezpečení odborné praxe na pracovištích právnických nebo fyzických osob 

odpovídajících danému oboru vzdělání; 

−  realizace požadavků na rozvoj osvěty, výchovy a vzdělávání v oblasti životního prostředí a 

výchovy ke zdraví v souladu se Státním programem environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty a s národním programem Zdraví pro 21. století; 

− zprostředkování nejdůležitějších znalostí a dovedností souvisejících s uplatněním žáků ve 

světě práce a vybavení žáků kompetencemi, které jim pomohou při rozhodování o jejich 

další profesní a vzdělávací orientaci; 

− rozvoj kompetencí žáků efektivně využívat prostředků informačních a komunikačních 

technologií při vzdělávání i v osobním a pracovním životě v souladu se státní informační 

politikou ve vzdělávání; 

− akce školy (olympiády a další soutěže vyhlašované a financované v resortu školství), které 

navazují na výuku; 

− programové zařazování problematiky ochrany člověka za mimořádných situací v souladu s 

právními předpisy pro krizové řízení a civilní nouzové plánování;  

− vzdělávání a integrace žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (pokud 

je podle školního vzdělávacího programu možné) a žáků vyžadujících jinou speciální péči 

i podpora žáků mimořádně nadaných. 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech 
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 − bezpečnost a ochranu zdraví osob při vzdělávání a při činnostech, které přímo souvisejí se 

vzděláváním, popřípadě p ři jiných činnostech, podle platných právních předpisů; zabezpečení 

odborného dohledu nebo přímého dozoru při praktickém vyučování; 

− nezávadný stav objektů, technických a ochranných zařízení a jejich údržbu, pravidelnou 

technickou kontrolu a revizi; 

− zlepšování pracovního prostředí podle požadavků hygienických předpisů a označení 

nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor v souladu s příslušnými normami; 

− vytváření a dodržování zvláštních pracovních podmínek mladistvých, které stanovují právní 

předpisy ke zvýšení ochrany jejich zdraví; 

− prokazatelné upozorňování nebo podrobné instruování žáků o možném ohrožení zdraví a 

bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vyučování nebo v přímé souvislosti s 

ním (zejména při praktické výuce a odborné praxi), seznámení se školním řádem, zásadami 

bezpečného chování, případně s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP 

a požární ochrany souvisejících s činností vykonávanou žáky; 

− soulad časové náročnosti vzdělávání podle ŠVP s počtem povinných vyučovacích hodin 

stanovených v rámcovém vzdělávacím programu, který respektuje fyziologické a psychické 

potřeby žáků, podmínky a obsah vzdělávání; 

− ochranu žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy; 

− vytváření prostředí a podmínek podporujících zdraví ve smyslu národního programu Zdraví 

pro 21. století.  

 

Mezinárodní spolupráce 
Vzdělávání ve škole je možné i pro zahraniční žáky – příslušníky Evropské unie a ty, kterým 

je oficiálně povolen pobyt v České republice – a to za stejných podmínek, jaké mají občané 

ČR. V minulosti ve škole tradičně studovali žáci ze zahraničí, v současné době školu 

navštěvuje žákyně ze Slovenska.  

Všechny mezinárodní aktivity směřují k navazování nových kontaktů se zahraničními 

partnery, školami, institucemi nebo jednotlivci z oblasti speciálního vzdělávání, např. 

z Německa, Polska, Rakouska nebo Slovenska, a to převážně s výhledem získávání dalších 

zahraničních klientů. Návštěvy zahraničních partnerů jsou vždy spojené s hudebním 

vystoupením žáků, s představením činnosti školy a s nabídkou spolupráce. Škola má 

k dispozici propagační materiály v anglickém a německém jazyce. Pro zrakově postižené 

hudebně talentované osoby s vážným zájmem o studium hudby škola připravuje organizování 

mezinárodních setkání a kurzů.  

Škola se prezentuje koncerty žáků mimo hranice školy i ČR také ve spolupráci 

s Ministerstvem zahraničí a Ministerstvem školství.  

Škola má zájem pravidelně organizovat pro zrakově postižené žáky studijně – poznávací 

zájezdy do Anglie. Studium angličtiny s rodilými mluvčími, pobyt v anglických rodinách a 

poznávání kultury i historie Anglie – to je tradiční program, který motivuje zrakově postižené 

studenty nejen k výuce cizího jazyka, ale i k mezikulturním vazbám a toleranci. Podobnou 

funkci plní výměnné pobyty, studijní stáže a projekty s partnerskými školami z Německa.   

Důležitou roli v otázce mezinárodních vztahů hraje účast pedagogů školy na mezinárodních 

konferencích, kde je škola prezentována jako instituce s ojedinělým studijním programem pro 

zrakově postižené, dále je to členství v mezinárodních organizacích ICEVI (International 

Council for Education People with Visual Impairment), ISME (International Society for 

Music Education), spolupráce na různých mezinárodních projektech atp. 
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Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
Ve škole jsou vzděláváni žáci z celé České republiky. Jejich rodiče jsou informováni učiteli 

nebo vychovateli průběžně písemně nebo telefonicky. Dále se mohou informovat osobně nebo 

pomocí webových stránek školy. Celoškolní schůzky s rodiči se konají jedenkrát ročně, vždy 

v květnu, po dohodě však mohou rodiče přijet kdykoliv v průběhu školního roku. 

Při škole pracuje školní psycholog, který se zabývá akutními psychickými nesnázemi žáků 

spojenými s problémy ve vzdělávání a s výchovnými přestupky. Psycholog tyto potíže dále 

řeší ve spolupráci s vyučujícími, vychovateli i rodiči problémových žáků. 

Škola spolupracuje se základními i středními školami v ČR, vzdělávajícími zrakově 

postižené, neboť odtud přicházejí její žáci. Děti se zrakovým postižením vzdělávané v rámci 

integrace v běžných školách škola vyhledává a sleduje s pomocí speciálně pedagogických 

center (SPC) pro zrakově postižené v celé ČR. SPC je důležitým pomocníkem škole při 

poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dalším 

důležitým partnerem v oblasti hudebního vzdělávání zrakově postižených jsou základní 

umělecké školy, Klub zrakově postižených učitelů hudby pracující při SONS ČR. Dále 

probíhá spolupráce s organizacemi a společnostmi, jejichž činnost se dotýká oblasti 

vzdělávání a rehabilitace zrakově postižených, jako je např. Asociace rodičů zrakově 

postižených dětí, SONS nebo četné dobročinné nadace. 

Při škole pracuje šestičlenná školská rada složená ze zástupců pedagogů, žáků, rodičů 

nezletilých žáků a dvou zástupců delegovaných MŠMT. Školská rada se pravidelně schází a je 

v neustálém kontaktu s vedením školy. O jednotlivých jednáních jsou pořizovány zápisy. 

Důležitá je prezentace školy, která se realizuje prostřednictvím médií, ale také samotnou 

bohatou koncertní činností jak na půdě školy, tak mimo školu v celé ČR i v zahraničí. Žáci 

vystupují jak na akcích pořádaných školou, tak na koncertech vyžádaných různými 

institucemi. Také se pravidelně zúčastňují hudebních festivalů a soutěží. Koncertní činnost je 

zveřejňována na webových stránkách školy. 
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7. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

 

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve školském zákoně považováni žáci se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 

 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Již od svého založení v roce 1910 se škola věnuje vzdělávání žáků se zrakovým postižením a 

plní tuto funkci doposud. Cílem školy je vybavit žáky kromě odborného vzdělání i 

speciálními znalostmi a dovednostmi, které vedou k samostatnosti a nezávislosti zrakově 

postižených, k jejich úspěšnému zapojení do života a pracovnímu uplatnění ve zvoleném 

oboru. 

Obsah i rozsah vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně žáků s PAS, 

podle materiálu Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, 2016) vychází z RVP 

středního odborného vzdělávání s tím, že do ŠVP jsou s ohledem na individuální potřebu 

každého žáka zařazeny předměty speciálně pedagogické přípravy – prostorová orientace, 

Braillovo písmo a notopis nebo práce s kompenzační technikou. Při výuce jsou využívány 

speciální optické a didaktické pomůcky, učebnice v bodové nebo digitální podobě a PC se 

speciálními programy pro zrakově postižené apod.  

Žáci s vysokou mírou podpůrných opatření a v předmětech praktického charakteru mají 

možnost pracovat s asistentem pedagoga. O přidělení asistenta pedagoga je rozhodováno na 

základě doporučení školského poradenského zařízení a uděleného souhlasu zřizovatele. 

Školní poradenské služby zahrnují práci speciálního pedagoga, školního metodika prevence a 

školního psychologa. Všichni vyučující všeobecných předmětů ovládají bodové písmo a 

mnozí vyučující hudebních předmětů ovládají i bodový notopis. Škola podporuje DVPP 

pedagogů v oblasti speciální pedagogiky, spolupracuje s katedrou SPPG UK a organizuje 

k tomuto tématu odborné přednášky. 


