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Název předmětu Umění
Oblast Umění a kultura
Charakteristika předmětu Umění v sobě zahrnuje hudební výchovu, výtvarné aktivity a dramatickou výchovu i umělecké grafické práce, ale i jakéholiv 

další druh umění, které žáci přinesou jako námět do programu školy. V rámci umění vytváříme motivační prostředí, které 
probíhá nejen během vyučování s učitelem, ale také v dalším čase - přestávky, po vyučování, v době exkurzí. Prostředí 
druhého stupně je inspirační a žáci mají k dispozici materiály a pomůcky umění k dispozici volně.  K umění je také patří 
dramatická výchova a tvůrčí psaní a čtení, které je obsahem výuky českého jazyka. 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 
(specifické informace o předmětu důležité pro jeho 
realizaci)

Umění probíhá v jeden čas ve všech třídách 2. stupně. Umění probíhá tak, že se žáci zapíší do pololetního či celoročního či 
kratšího semináře v rámci tohoto termínu. V tomto termínu jsou žáci zapojeni ve skupinách, které jsou věkově smíšené v 
rámci druhého stupně. K umění platí také vlastní zájmy a motivace, které se vytvářejí mimo školu - třeba hraní na nástroje, 
malování či skicování atd. 
Umění probíhá jako pravidelná hodina, ale také jako blokové nepravidelné vyučování v plenéru na školní chatě. 

Integrace předmětů • Výtvarná výchova
• Hudební výchova
• Dramatická výchova

Mezipředmětové vztahy • Český jazyk, literatura a dramatická výchova
Kompetence k učení:
Žáci jsou podporování k tvorbě, ale také k tomu, aby tvorbu naplánovali a dokončili.  V oblasti hudební výchovy, výtvarné 
výchovy dostávají žáci mimo prostor pro vlastní tvořivost také získávání techniky a také poctivosti k tréniku. 
Kompetence k řešení problémů:
Umění je k řešení problémů dobré místo. V každém uměleckém díle se najde řada problémů k řešení - technických, 
koncepčních, tvořivých. 
Kompetence komunikativní:
Umění je komunikace. Jako takové dává žákům příležitost k sebevyjádření či k řízenému vyjádření v týmu. V hudební 
výchově je komunikace skvělá v orchestrální práci a také v společné práci na výtvarných projektech či ve společných 
prezentacích jednotlivých aktivity. Organizace umění je taková, že žáci si vybírají aktivitu a vzájemně komunikují o výběru 
aktivity a rozvíjí svoje umělecké dovednosti. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy 
uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně 
utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků 

Kompetence sociální a personální:
V uměleckých projektech žáci rozvíjí a hledají sami sebe. V uměleckých předmětech objevují sami svoje nadání a schopnosti 
a se pomocí umění sebevyjadřují. Škola Heřmánek dává k těmto sebevyjádřením možnosti. Učitelé podporují toto 
sebevyjádření v maximální míře. V uměleckých projevech se rozvíjejí, ale i zobrazují sociální a personální a charakterové 



Název předmětu Umění
části osobnosti. Výtvarné umění, hudební umění a další druhy umění jsou součástí i dalších prezentací jiných předmětů. 
Umění slouží k tomu, aby žáci použili svoje nadání v oborech i k podpoře ostatních a celé společnosti. Například i tvorbou 
umění mohou přispět k rozvoji komunity a sociálních projektů. 
Kompetence pracovní:
Umělecké aktivity jsou rozhodně dobrou výcvikem vytrvalosti a pracovaních dovedností a jejich tréninkem. Ale také tím, že v 
oboru umění je možné mimo získat i pocity radosti, úspěch a další tvořivé pocity. 
Kompetence digitální:
Digitální media jsou prostředkem k sebevyjádření a umění. Nabízíme všem žákům možnosti využívat všechny možnosti 
sociální sítě, školní blog, školní youtube kanál, ale také žáci se učí základy grafiky, tvorby online grafiky či tvorby školního 
blogu, ale i například používání 3D tisku atd. 

Způsob hodnocení žáků Hodnocení žáků probíhá slovním hodnocením, v 7. - 9. ročníku známkou, která je slovně dovysvětlena v Edupage. Učitel 
hodnotí aktivity čtvrtletně v Edupage a to ke každému 28. konce čtvrtletí. Učitel na začátku školního roku připraví plán 
prostředí a aktivit s žáky, které je doplňováno pravidelně o nové podněty i během školního roku. Hodnocení žáků v umění 
známkou je takové, že výbornou získává žák, který se aktivně a poctivě zapojuje do umění a jasně se sebevyjadřuje a 
respektuje. Zhoršení známky může být pouze v případě, kdy žák není aktivní a nespolupracuje, nikoliv za formy 
sebevyjádření. Sebevyjádření žáka není hodnoceno či znehodnoceno. Nejvíce informací v hodnocení je vloženo k slovnímu 
hodnocení v Edupage. 

  

Umění 6. ročník

ŠVP výstupy Učivo
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlase
hra na klávesy - melodie, doprovod
hra na klávesy - improvizace
vhodné vyjádření hudby pohybem

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické analýzy
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlaseuplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i 
vícehlase

zásady hlasové hygieny

hra na klávesy - melodie, doprovodreprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

hra na klávesy - improvizace

druhy tancůrozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě vhodné vyjádření hudby pohybem
orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické analýzy

zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do 
stylového období

dějiny hudby formou poslechu

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění hudba a výtvarné umění, hudba a divadlo, filmová hudba, kroje



Umění 6. ročník

vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků

 

zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

 

zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření  
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při 
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

 

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či sa  
  

Umění 7. ročník

ŠVP výstupy Učivo
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlase
zásady hlasové hygieny
hra na klávesy - melodie, doprovod
hra na klávesy - improvizace
hudebně pohybové aktivity

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické analýzy
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlaseuplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i 
vícehlase

zásady hlasové hygieny

hra na klávesy - melodie, doprovodreprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

hra na klávesy - improvizace

druhy tancůrozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě hudebně pohybové aktivity
orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické analýzy

zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do 
stylového období

dějiny hudby formou poslechu

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění hudba a výtvarné umění, hudba a divadlo, filmová hudba, kroje
vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy;  



Umění 7. ročník

uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků
zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

 

zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření  
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při 
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

 

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

 

  

Umění 8. ročník

ŠVP výstupy Učivo
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlase
zásady hlasové hygieny
hra na klávesy - melodie, doprovod
hra na klávesy - improvizace
hudebně pohybové aktivity

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické analýzy
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlaseuplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i 
vícehlase

zásady hlasové hygieny

hra na klávesy - melodie, doprovodreprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace

hra na klávesy - improvizace

druhy tancůrozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě hudebně pohybové aktivity
orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické analýzy

zařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do 
stylového období

dějiny hudby formou poslechu

vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění hudba a výtvarné umění, hudba a divadlo, filmová hudba, kroje
vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy;  



Umění 8. ročník

uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků
zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

 

zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

 

vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření  
rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

 

interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při 
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

 

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

 

  

Umění 9. ročník

ŠVP výstupy Učivo
hra na klávesové nástroje nebo kytaru
skupinová hra na klávesové nástroje - melodie, doprovod
hra na klávesy - improvizace
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlase
zásady hlasové hygieny
poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické analýzy

využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách

taneční dílna
zpěv písní v jednohlase i jednoduchém dvojhlaseuplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky při zpěvu i při mluvním projevu v 

běžném životě; zpívá dle svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase i 
vícehlase

zásady hlasové hygieny

hra na klávesové nástroje nebo kytaru
skupinová hra na klávesové nástroje - melodie, doprovod

reprodukuje na základě svých individuálních hudebních schopností a dovedností různé 
motivy, témata i části skladeb, vytváří a volí jednoduché doprovody, provádí 
jednoduché hudební improvizace hra na klávesy - improvizace
rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně 
pohybových prvků k poslouchané hudbě

taneční dílna

orientuje se v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky 
utvářenému celku

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické analýzy

poslechové činnosti - trénování schopnosti sémantické analýzyzařadí na základě individuálních schopností a získaných vědomostí slyšenou hudbu do 
stylového období dějiny hudby formou poslechu
vyhledává souvislosti mezi hudbou a jinými druhy umění hudba a výtvarné umění, hudba a divadlo, filmová hudba, kroje



Umění 9. ročník

vybírá, vytváří a pojmenovává prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy; 
uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje 
různé prvky a jejich vztahy pro získání osobitých výsledků

grafická dílna na PC, tisk, 3D tisk, výroba audio, výroba filmu, video

zaznamenává vizuální zkušenost i zkušenosti získané ostatními smysly, zaznamenává 
podněty z představ a fantazie

grafická dílna na PC, tisk, 3D tisk, výroba audio, výroba filmu, video

zachycuje jevy a procesy v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody 
uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, 
fotografie, video, animace

grafická dílna na PC, tisk, 3D tisk, výroba audio, výroba filmu, video

výběr z technik sketching,pastelky, tisk, akvarel, olej, akryl, suché křídyvybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření
keramika a další dílny
výběr z technik sketching,pastelky, tisk, akvarel, olej, akryl, suché křídy
návštěva výstav a tvořivých dílen vytváření vlastních děl a jejich vlastních a cizích děl

rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině 
subjektivního účinku

keramika a další dílny
interpretuje umělecká vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při 
tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků

návštěva koncertů, vlastní interpetace a aktivní zažívání jako posluchač,
historie výtvarného a hudebního i tanečního

ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostně vytvořených vizuálně 
obrazných vyjádření

návštěva výstav a tvořivých dílen vytváření vlastních děl a jejich vlastních a cizích děl
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